от 24.07

от 31.07

Българска литература

Уча и се забавлявам

ХЛЯБ ЗА УТРЕ
Елица Виденова

ЛЮБИМИ
ПРИКАЗКИ

Българска,
първо издание
стр. 60
цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-1837-9

„Хляб за утре“ е седмият поетичен сборник на Елица
Виденова. Нейни стихове са публикувани в регионални и
национални литературни издания, включвани са и в антологии на българската поезия. Носител е на множес
тво награди. Превеждана е на руски, украински, френски,
полски, македонски, арабски и албански език.

Художествена литература

Френска,
първо издание
стр. 336
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1831-7

Забавна история за една жена, която намира
любовта точно когато се е отказала да я търси

FAVOURITE
FAIRY TALES

Българска, двуезична,
първо издание
стр. 60
цена 5,95 лв.
ISBN 978-954-26-1828-7

Популярни приказки на български и английски език

Това двуезично издание с адаптации на популярни
приказки затвърждава и надгражда знанията на децата по английски език. Докато четат и сравняват
българския и чуждия текст, те ще развият умението
си да четат и ще обогатят речниковия си запас.
Мари е изритана от дома си. И то от мъжа, когото е смятала за любовта на живота си цели десет
години. Сега той си има страхотна нова приятелка,
бяло пухкаво коте за домашен любимец и безгрижен
живот. Но не задълго, защото Мари смята да си отмъсти, което включва и похищението на котарака.
Убедена, че всички беди в живота  произтичат
от мъжете, тя решава да ги наказва при най-малкото
провинение. Тържествено се отрича от любовта, а на
работа оглавява заговор срещу шефовете тирани.
Решимостта  обаче се разклаща, когато получава
писмо от таен обожател. Тя се заема да разкрие самоличността му и попада в куп нелепи и комични ситуации. Писмата  показват, че човек не бива да заключва
сърцето си, колкото и да е наранен.

бюлетин юли 2018 г.
от 03.07
Художествена литература

ТИ, АЗ, ВСИЧКО
Катрин Айзък
Английска,
първо издание
стр. 344
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1823-2

С този талон може да закупите
„Ти, аз, всичко“ от Катрин Айзък
за 12,76 лв. вместо за 15,95 лв.
Заповядайте в книжарници „Хермес“ в София, Пловдив, Варна,
Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Благоевград,
Сливен, Видин и Пазарджик

Издателска къща „Хермес“, ул. „Богомил“ № 59, e-mail: info@hermesbooks.com

ПРОЛЕТЕН СНЯГ
Сара Джио

История за любов, разкаяние и втори шанс

Джес е на трийсет и две години и има тежко генетично заболяване. Въпреки че все още няма симптоми,
тя знае, че някой ден коварната болест ще съсипе тялото и ума . Сигурна е в това, защото майка  е в напреднал стадий.
Джес и десетгодишният  син предприемат пътуване до Шато де Росиньол, сгушено сред слънчевите
хълмове на Югозападна Франция. Там те ще гостуват

Пътешествия
Талонът важи до 31.07.2018 г.

Само в книжарници „Хермес“!

на баща му – Адам, с когото се виждат едва няколко
пъти годишно. Младата жена иска да се увери, че детето  ще има родителска подкрепа, когато тя вече няма
да е в състояние да му я даде. За да постигне целта си,
Джес е готова да прекара пет седмици в обаятелната
му и вбесяваща компания.
Тя ще се научи да живее въпреки страха от необратимата болест и да оценява всяка дребна радост, която я споходи.
Художествена литература

от 03.07

ТАЛОН ЗА ОТСТЪПКА
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ДОТУК С
ИЗДЪНКИТЕ!
Жил Льогардиние

Книгите
год. XIV, бр. 165

КИПЪР
Николай Овчаров
Българска,
първо издание
стр. 160 + 32 стр.
цветно приложение
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1806-5

Американска,
допечатка
стр. 288
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1790-7

Красивият и мистичен остров на Афродита

Според археолозите първите хора на острова се появяват преди 11–12 хилядолетия. Една от версиите за
името на Кипър гласи, че то идва от латинската дума
cuprum – мед, заради неговите богати медни рудници.
Авторът ни повежда на едно чудно пътешествие, в
което ще научим: защо наричат Кипър „Сладката земя“;
в кой град е построен флотът на Александър Велики; къде
се е съхранявала частица от Христовия кръст; къде е
гробът на свети Лазар.
Ще научим още за времената на възходи и падения,
за унищожителни земетресения, които островът преживява.

www.ikhermes.bg

юли 2018 г.

от 10.07
Художествена литература

ЛИЧНИ МОТИВИ
Александра Маринина
Руска,
първо издание
стр. 400
цена 16,95 лв.
ISBN 978-954-26-1827-0

от 17.07
теглил от лекарската си практика. Кой би убил смъртно болен старец, чиито дни са преброени? Нима децата
му са толкова нетърпеливи да получат наследството?
Или извършителят е сред тесния му приятелски кръг
и търпеливо е изчаквал удобен момент? Дали някой не
търси възмездие за лекарска грешка?
Каменская бавно разплита мрежата от лъжи, изнудване и убийства. Истината ще шокира дори нея.

Художествена литература

ОТКУП
Джеймс Патерсън
Американска,
първо издание
стр. 272
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1833-1

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 се изложат на смъртна опасност...

Българска литература

Художествена литература
Анастасия Каменская се заема с нов заплетен случай, който ще заинтригува почитателите на крими
загадките

За разрешаването на новия си случай Анастасия Каменская заминава за курортното градче Южноморск.
Въпреки че този път я придружава съпругът , тя няма
намерение да се отдава на приятни занимания като
плаж и разходки. Каменская трябва да открие кой е убил
възрастния хирург Евтеев, който отдавна се е от

СИБИРСКИ ТАЙНИ
Александра Маринина
Руска,
допечатка
стр. 384
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1710-5

от 10.07
Подаръчно издание

КРИСТИАНО
РОНАЛДО

ЛИОНЕЛ
МЕСИ

Английска,
първо издание
стр. 64
цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1800-3

Английска,
първо издание
стр. 64
цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1799-0

КНИГА ЗА
ФЕНОВЕТЕ НА

НЕЙМАР
Английска,
първо издание
стр. 64
цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1798-3

бюлетин

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

Подаръчно издание

КНИГА ЗА
ФЕНОВЕТЕ НА

Подаръчно издание

Историята ни отвежда в самите дълбини на
покварата на висшето общество на Ню Йорк

от 24.07

КНИГА ЗА
ФЕНОВЕТЕ НА

Илюстровани биографии на най-популярните съвременни футболни звезди

От тези книги децата ще научат всичко най-интересно за живота и спортната кариера на любимите си
футболисти. Пълни със страхотни цветни снимки и
впечатляващи факти, те описват невероятния възход
и рекордни постижения на най-известните голмайстори днес – Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Неймар.
Безспорно имената на тези талантливи играчи ще
останат в историята на най-великата игра, а постиженията им ще вдъхновят малките им фенове да преследват мечтите си.

КАЛУНЯ-КАЛЯ
Георги Божинов

Бестселър

ВСЕ ОЩЕ АЗ
Джоджо Мойс
Английска,
първо издание
стр. 448
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1835-5

Българска,
дванайсето издание
стр. 352
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1388-6

Дванайсето издание на забравения шедьовър

та на супербогатите и я изправя пред неподозирани
предизвикателства.
Лу вярва, че е влюбена в парамедика Сам, и се опитва
да запази връзката им въпреки хилядите километри, които ги делят. Но случайна среща с красивия и самоуверен
Джошуа на светско събитие я разколебава. Той  напомня
за Уил и живота, който са можели да имат заедно.
Не след дълго младата жена се изправя пред съдбоносен личен и професионален избор. Тя трябва да си
отговори на въпроса коя е Луиза Кларк всъщност. И да
намери смелостта да следва сърцето си – където и да
я отведе то...

Дългоочакваната трета книга от бестселъровата
поредица за Луиза Кларк

Луиза Кларк знае много неща...
Колко точно е разстоянието между новия  дом в Ню
Йорк и приятеля  Сам в Лондон. Че работодателят  е
свестен, но съпругата му крие тайна от него. Но дори и
не предполага, че ще срещне човек, който ще  напомни за Уил толкова, че ще преобърне целия  свят.
Луиза пристига в Ню Йорк, готова да започне нов
живот. Следвайки завета на Уил, тя е решена да прави
по нещо различно всеки ден и да казва „да“ на новите
преживявания. Работата  осигурява достъп до све-

www.ikhermes.bg

Бестселър

СЛЕД ТЕБ
Джоджо Мойс
Английска,
допечатка
стр. 400
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1582-8

юли 2018 г.

