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ДАНИЪЛ СИЛВА, 

КЪЩАТА НА ШПИОНИТЕ 
 
Терористи от „Ислямска държава“ извършват кървав атентат в сърцето 
на Лондон – централния квартал Уест Енд. На пръв поглед атаката 
изглежда безупречно замислена и изпълненa, но има едно слабо звено: 
мароканецът, осигурил оръжията, с които е извършен атентатът. Следата 
отвежда Габриел Алон, който наскоро е оглавил израелското разузнаване, 
и екипа му до Южна Франция и дома на Жан-Люк Мартел и Оливия 
Уотсън. Красивата бивша манекенка се преструва, че не знае, че Мартел 

дължи огромното си състояние на наркобизнеса. Той, от своя страна, най-безцеремонно 
сключва сделки с хора, които целят унищожението на Западния свят. Заедно, под вещото 
ръководство на Алон, те ще се превърнат в неочаквани герои в глобалната война срещу 
тероризма. 
Легендарният шпионин се впуска в шеметно пътешествие от бляскавото крайбрежие на 
Сен Тропе до най-бедните предградия на Казабланка. Той ще трябва отново да се изправи 
срещу мозъка на „Ислямска държава“ – Саладин, в един разказ за алчност и изкупление на 
фона на най-сериозния конфликт на нашето време. 

 

 
 

 
ДАНИЪЛ СИЛВА, 
ЧЕРНАТА ВДОВИЦА 

 
В деня на откриването на конференция срещу антисемитизма в парижкия 
квартал Маре избухва мощен взрив. Френските служби установяват, че 
атентатът е дело на „Ислямска държава“. Разпознат е и единият терорист 
– французойката от алжирски произход Сафия Бурихан, наричана 
Черната вдовица. Френското разузнаване се опитва да открие кой зъл 
гений стои зад атентата и скоро разполагат с едно прозвище – Саладин. 
Той обаче е неуловим като призрак: всички са чували за него, но никой не 

знае как изглежда и къде се намира. 
 

Преди да оглави израелското разузнаване, Габриел Алон ще извърши последната си 
шпионска операция на терен. Той се включва в борбата срещу най-опасната терористична 
организация, преди да е нанесла поредния си удар. Алон решава да внедри агент в редиците 
й – красивата и смела Натали Мизрахи, която да се превърне в поредната черна вдовица. 
Опасната й мисия ще я отведе от неспокойните парижки предградия до Санторини, от 
бруталната действителност на новия халифат на „Ислямска държава“ до Вашингтон, където 
Саладин планира апокалиптичен акт на терор, който ще промени хода на историята.  

 

 



 
 

ДАНИЪЛ СИЛВА, 

ДРУГАТА ЖЕНА 
 

Тя бе най-добре пазената му тайна... 

В закътано селце насред планините на Андалусия мистериозна 
французойка започва да пише опасни мемоари – историята на прочут 
мъж, в когото се е влюбила. Тя знае една от най-строго пазените тайни 
на Кремъл. Преди много години КГБ внедрява къртица в сърцето на 
западното разузнаване – човек, който е напът да се сдобие с върховна 

власт. И да подчини света на Москва... 

Единствено Габриел Алон, легендарният израелски разузнавач, се заема да разобличи 
конспирацията. След като застрелват най-важния му кадър, Габриел е въвлечен в 
преследването и разкриването на предателя и за пореден път се изправя срещу 
смъртоносната сила на руския шпионаж. Този път обаче в грандиозен финален сблъсък 
между Алон и руснаците на карта е заложен световният ред. Търсенето на истината ще го 
върне във времето на най-голямото предателство на XX век, а изумителната развръзка ще 
остави читателите без дъх. 

 

 
 

 

 
АЛЕКСАНДРА МАРИНИНА, 

СИБИРСКИ ТАЙНИ 

 
Анастасия Каменская заминава за сибирския град Вербицк, за да направи 
проучване, свързано с бизнеса на брат й. И докато възложената задача 
въобще не й допада, то местните събития силно я заинтригуват. 

Във Вербицк тече разгорещена предизборна кампания за кметското 
кресло. В центъра на ожесточените дебати е местната ферма за норки. 

Настоящият градоначалник настоява за запазването й, докато противникът му държи на 
събарянето й заради екологичното замърсяване и построяването на магистрала. 
Междувременно са извършени серия убийства на еколози, изследвали местната околна 
среда. 

Сякаш напълно забравила целта на посещението си, Каменская се опитва да разбере какво 
всъщност се случва в града. Докато търпеливо наблюдава главните действащи лица, тя 
започва да се пита защо кметът толкова ревностно защитава фермата. А чии интереси 
брани конкурентът му? Кой печели от добива на кожи? Анастасия Каменская не само ще 
намери отговорите на тези въпроси, но и за пореден път ще демонстрира блестящ ум и 
изключителна наблюдателност. 

 

 



 

 
 

ЕЛИЗАБЕТ ЛОУЕЛ, 

НОЩНИЯТ ГМУРКАЧ 

 
След като загубва родителите си при трагичен инцидент, Кейт Донъли 
напуска Карибите завинаги. Или поне така си мисли. Поредица от слаби 
управленски решения едва не довежда до фалит семейната фирма за 
намиране на находки по морското дъно. По молба на брат си тя се 
завръща на остров Сейнт Винсент, за да помогне със счетоводните си 

познания. Кейт е принудена да се изправи срещу кошмара, който не спира да я преследва 
цели петнадесет години. 

Холдън Камерън е бивш военен водолаз, пристрастен към адреналина, който едва не загива 
при подводна експлозия. Отървава се само с рана в крака, която обаче слага край на 
кариерата му. Британското правителство го изпраща да разследва семейството по 
подозрение в кражба на ценно пиратско съкровище. Из тропическия остров плъзват 
слухове, че водолазният кораб на семейство Донъли е прокълнат. Скоро от него започват да 
изчезват части от оборудване и дори опитни гмуркачи. 

Кейт и Холдън са принудени да работят заедно, за да разкрият извършителя на 
престъпленията и да спасят семейния бизнес. Двамата се сближават и споделят най-
големите си страхове и най-тъмните си тайни... 

 

 
 

ПЬОЧ, ОЛИВЪР, 

ДЪЩЕРЯТА НА ПАЛАЧА И КРАЛАТ НА ПРОСЯЦИТЕ : КН. 3 

 
Бавария, 1662 г. 

Якоб Куизъл – палачът на баварското градче Шонгау, получава вест, че 
сестра му е на смъртен одър. Той незабавно заминава за Регенсбург. В дома 
й заварва ужасяваща гледка: сестра му и съпругът й са жестоко убити. След 

миг в къщата нахлуват стражари и палачът е отведен в затвора като очевиден извършител 
на убийствата. Членовете на градския съвет държат да изтръгнат самопризнания и на Якоб 
Куизъл му предстои да изпита на свой гръб практиките на палачите в Регенсбург. 

Магдалена и любимият й Симон веднага се заемат да го оневинят. С помощта на просяци от 
подземния свят, монах пивовар и галантен венецианец те ще разкрият коварен план, който 
цели не само Куизъл да бъде ликвидиран по фалшиви обвинения, но и заплашва империята. 

Оливер Пьоч гостува в България специално за премиерата на книгата - вижте повече за 
гостуването му тук. 

   



 

 
 

ДЖЕЙМС ПАТЕРСЪН, 

ОТКУП 

 
Хънтър Олдън има всичко, за което може да се мечтае: красива съпруга, 
умен син и банкова сметка с милиони долари. Но когато открива 
отрязаната глава на шофьора си в гаража и синът му изчезва внезапно, той 
осъзнава реалната опасност да загуби всичко. Със случая се заемат 
детективите от отдел „Специални клиенти“ Зак Джордан и Кайли 
Макдоналд. 

Хънтър не изглежда особено обезпокоен от факта, че синът му вероятно е отвлечен, и 
сякаш не гори от желание да съдейства на полицията. Дали причината за това не е 
ужасяваща тайна, която похитителят знае? Тайна, заради която си струва да убиеш... и да 
умреш. 

Зак и Кайли тръгват по следите на зловеща конспирация, която засяга най-висшите 
кръгове на нюйоркското общество. Приближавайки се до истината, те ще достигнат до 
самите дълбини на покварата и ще се изложат на смъртна опасност... 

 

 
 

 

ДЖЕЙМС ПАТЕРСЪН, 

ВЪЗМЕЗДИЕ 

 
В Ню Йорк върлува сериен убиец, който отвлича, измъчва и ликвидира 
престъпници, които не са били осъдени за деянията си. Броят на жертвите 
расте, полицията е в пълно неведение, а жителите на града негласно 
подкрепят ужасяващите методи за саморазправа. 

 

Детективи Зак Джордан и Кайли Макдоналд са назначени да поемат случая след поредната 
жертва. Евелин Паркър-Стийл е от богато семейство с връзки в политиката и член на 
предизборния екип на основен претендент за кметския стол на Ню Йорк. Когато трупът й е 
открит на въртележката в Сентръл Парк, веднага става ясно, че тя е застигната от 
възмездието на серийния убиец. По-късно в интернет пространството е пуснат клип със 
самопризнанията на Евелин за непредумишлено убийство. Зак и Кайли трябва да действат 
експедитивно и нямат право на грешен ход, защото управниците на Ню Йорк следят 
внимателно всяко тяхно действие. 

 

 
 



 
 

КАТРИН ТЕЙЛЪР, 

 НАСЛЕДСТВОТО - КНИГА 1 (ИМЕНИЕТО ДАРИНГАМ) 
 

Нова романтична трилогия за почитателките на семейни саги! 

Съдбоносна среща, дълго пазена тайна и един неочакван наследник... 

Спокойният живот на богатата фамилия Камдън в имението Дарингам, в 
живописната Източна Англия, внезапно е нарушен. Баронетът Ралф 
Камдън получава писмо от американския бизнесмен Бен Стърлинг. Той 
твърди, че е негов син от краткотрайния му брак с Джейн Стърлинг, и 

предявява претенции към наследството. 

Бен остава сирак на дванайсет години и се заклева да отмъсти за униженията, на които е 
била подложена майка му. Вече зрял мъж и собственик на просперираща софтуерна 
компания, той решава да научи повече за потеклото си. След проучванията на частен 
детектив заминава за Англия, за да се срещне очи в очи с членовете на фамилията. По пътя 
обаче претърпява инцидент и загубва паметта си. 

Ветеринарната лекарка Кейт, която е силно привързана към семейство Камдън, му помага 
да се възстанови. Благодарение на нея той си създава съвсем различна представа за 
имението Дарингам и обитателите му. Но точно когато осъзнава, че е влюбен в Кейт, Бен 
си възвръща паметта... 

 
 

 

КАТРИН ТЕЙЛЪР, 

РЕШЕНИЕТО - КНИГА 2 (ИМЕНИЕТО ДАРИНГАМ) 
 

Втора част от новата романтична трилогия за почитателките на семейни 
саги 

Бен Стърлинг не може да си обясни промяната в живота си: след 
пристигането му в имението Дарингам вече нищо не е както преди. И 
това не се дължи само на факта, че семейство Камдън го приема 
неочаквано радушно. Чувствата му към красивата ветеринарна лекарка 

Кейт са противоречиви, объркващи и... изключително силни. Хладнокръвният бизнесмен 
осъзнава, че не може да се владее в нейно присъствие и е напът да се влюби. 
Непоколебимостта да отмъсти на фамилия Камдън заради майка си започва да отстъпва 
място на желанието да опознае роднините си и да бъде с Кейт. 

Съдружникът му Питър обаче настоява да се върнат в Америка, за да се погрижат за 
бизнеса си, и Бен се съгласява. Наранена и разочарована, Кейт се опитва да го забрави. 

Но когато разбира, че Ралф е тежко болен и му остават броени дни живот, Бен е изправен 
пред нелек избор. От решението му зависи не само връзката с биологичния му баща, но и 
съдбата на имението. 

Той все още не подозира, че някой продължава да плете интриги зад гърба му... 

 



 
 

КАТРИН ТЕЙЛЪР, 

ЗАВРЪЩАНЕТО - КНИГА 3 (ИМЕНИЕТО ДАРИНГАМ) 

 
Вълнуващият завършек на романтичната трилогия 

Бен продава своя дял в компанията си и се връща в имението, за да го 
спаси от фалит. И да му вдъхне нов живот. Той възнамерява да превърне 
западащия замък в процъфтяваща туристическа атракция, която да 
привлича посетители от цял свят. Амбициозните планове на бизнесмена 

обаче срещат съпротивата на консервативния му чичо Тимъти. Той се страхува, че тълпите 
туристи ще съсипят очарованието на Дарингам Хол, затова всячески саботира племенника 
си. А и дали с твърде рискованата си бизнес стратегия Бен няма сам да доведе до краха на 
имението? 

Кейт обича Бен повече от всичко, но вижда, че той не е щастлив в Англия. Отчаяна, тя 
решава да не го задържа повече и го насърчава да приеме предложението на бившия си 
съдружник Питър и да се върне в Америка. 

Бен отново е изправен пред важен избор, който ще определи бъдещето му с Кейт, съдбата 
на имението и неговите обитатели... 

 

 
 

 

ДЖАНЕТ УОЛС, 

СТЪКЛЕНИЯТ ЗАМЪК 

 
Джанет е едно от четирите деца на ексцентричното семейство Уолс. 
Когато е трезвен, всестранно надареният и обаятелен баща на Джанет 
покорява въображението на своите деца. Посвещава ги във физиката и 
геологията и ги учи как да посрещат неустрашимо трудностите в живота. 
Когато е пил обаче, наяве излиза тъмната му страна. Майката на Джанет е 

волен дух, който намира спасение от семейните отговорности в изкуството. Според нея 
няма нужда да помага на децата си (те ще се учат от собствените си грешки) или да ги води 
на лекар (това само би ги изнежило). Не е проблем, че стените на апартамента им са 
толкова тънки (тъкмо ще научат испански, без да плащат) или че не хранят домашните 
любимци (така няма да ги направят зависими от човека). Животът е приключение – смята 
тя. – Това, което не ни убива, ни прави по-силни. 

Децата са научени сами да се грижат за себе си. Те си помагат и защитават, докато намерят 
начин да избягат от този живот. Заминават за Ню Йорк и там откриват пътя си. След време 
родителите им ги последват и заживяват на улицата. А защо не? – пита майката. – Да си 
бездомник е приключение! 

„Стъкленият замък“ е автобиографична хроника за изпитания и изкупление, за силата на 
духа и смелостта да следваш мечтите си, независимо от обстоятелствата. 

 



 
 

ЛОРЪНС АНТЪНИ И ГРЕЪМ СПЕНС, 

ГОВОРЕЩИЯТ СЪС СЛОНОВЕ 

 
Лорънс Антъни е посветил живота си на опазването на животните и 
дивата природа. Един ден му се обаждат с молба да приеме стадо 
„проблемни“ диви слонове в своя резерват Тула Тула в Зулуленд, където 
над век не са виждали тези животни. Здравият разум го подтиква да 
откаже, но той се оказва последният им шанс: в противен случай 
слоновете ще бъдат убити. 

За да опази живота им, Антъни приема предизвикателството. През следващите години той 
става част от тяхното семейство. И докато се бори да установи връзка със слоновете, той се 
впуска в приключение, което надминава всичките му очаквания. Тези интелигентни 
животни му разкриват един съвършено различен свят – свят, в който има истинска 
преданост, любов и смелост. 

„Говорещият със слонове“ е затрогваща, вълнуваща, забавна и понякога тъжна история за 
преживяванията на Антъни с тези огромни, но толкова симпатични животни. Читателят ще 
се потопи в света на дивата природа. Ще научи за странните привички на редица 
африкански животни. Ще узнае изумителни неща за живота и вярванията на местните 
зулуски племена. А невероятната истинска история за приятелството между дивите слонове 
и техния спасител само леко ще повдигне булото на великото чудо на природата. 

Разказана на фона на екзотична Африка, книгата ще вдъхнови не само любителите на 
животните и пътешествията, но и всички истински приключенци. 

 
 

 

РУТ  УЕЪР, 

ЖЕНАТА В КАЮТА 10 

 
Журналистката Ло Блеклок получава покана да прекара седмица на борда 
на бутиков круизен лайнер. Пътуването сред норвежките фиорди ще й 
помогне да се съвземе от обира в дома й, след който изпада в нервна 
криза. Това е и идеалната възможност да се издигне в кариерата и да 
промени живота си. 

Небето е безоблачно, водата – кристалночиста, а отбраните гости изглеждат толкова 
изискани и приятни. Но не след дълго над кораба надвисват оловносиви облаци, палубата се 
разлюлява от бурни ветрове. Ло внезапно се буди през нощта от писъци и подозира, че зад 
борда е паднала жена. 

На сутринта тя установява, че нито един от пътниците не липсва и пътуването продължава, 
сякаш нищо не се е случило. Ами ако е допуснала грешка? Ако е започнала да губи 
разсъдъка си? Ако обаче видяното е истина, Ло ще попадне в смъртоносен капан. 

Как да спреш убиец, в чието съществуване никой не вярва? 

 



 
 

ДЖИЛИ  МАКМИЛЪН, 

ОГЪН В НЕБЕТО 

 
Рейчъл Дженър извежда кучето на разходка в гората заедно с 
осемгодишния си син – Бен. Потънала в мрачни мисли за скорошния си 
развод, тя разрешава на детето да изтича напред по пътеката. След малко 
обаче майката установява, че синът й е изчезнал. Няколко часа по-късно 
полицията вече претърсва района. В поройния дъжд и падналия мрак 
обаче откриват само захвърленото яке на Бен. 

На сутринта момчето е обявено за национално издирване и медиите следят случая отблизо. 
Разкъсваната от вина и ужас от неизвестността Рейчъл не среща очакваното съчувствие. В 
пресата и интернет пространството се бълват язвителни коментари и яростни нападки, че е 
безотговорна майка. Във форумите се появяват грозни обвинения, че е наранила – и дори 
убила – сина си. Докато изживява най-големия кошмар на един родител, Рейчъл не знае на 
кого да вярва. А дали на нея може да се вярва? 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   


