от 23.01
Българска литература

МИГ КАТО ВЕЧНОСТ
100 стихотворения
за любовта

Георги Константинов
Българска,
първо издание
стр. 144
цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1782-2

от 30.01
ЗЛАТНИТЕ
БЪЛГАРСКИ
ПРИКАЗКИ
Българска,
първо издание
стр. 64
цена 7,95 лв.
ISBN 978-954-26-1785-3

Томчето съдържа осемнайсет от най-хубавите
и обичани български народни приказки

Подарък за влюбени

Георги Константинов е един от най-нежните лирици в съвременната ни поезия. Автор е на повече от 35
стихосбирки, сред които „Една усмивка ми е столица“,
„Общителен самотник“, „Обичам те дотук“. По негови
текстове са създадени много естрадни песни, които
се превръщат в хитове. Авторът е носител на национални и международни награди.

от 30.01

ЛЪЖИТЕ ЗА БОГ,
В КОИТО ВЯРВАМЕ
Уилям Пол Йънг

ПРИКАЗКИ
ЗА РАЗМИСЪЛ
Хорхе Букай

Американска,
първо издание
стр. 216
цена 12,95 лв.
ISBN 978-954-26-1752-5

Аржентинска,
второ издание,
твърда подвързия
стр. 192
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1778-5

В „Лъжите за Бог, в които вярваме“ авторът се
опитва да ни помогне да намерим отговорите на въпросите за същността на Бог и да се освободим от
страховете и предразсъдъците си. Той ни насърчава да
преосмислим най-разпространените погрешни представи за Бог, като цитира Библията, позовава се на
теологични източници и споделя забавни случки.
Тази книга няма за цел да налага строги дефиниции,
нито да предизвиква ожесточени спорове. Тя е покана
за диалог, призив за преосмисляне на втълпените ни
догми. Преди всичко обаче тя е посветена на безусловната любов.

ISSN 1312-4609

Книгите
Издателска къща „Хермес“

бюлетин януари 2018 г.

Класическите илюстрации и адаптираните текстове въвеждат малките читатели в чудния свят
на българския фолклор. Приказките, в които умело са
вплетени народна мъдрост и остроумие, учат децата на добродетели като трудолюбие, скромност
и честност.

от 30.01

От автора на световния бестселър „Колибата“

год. XIV, бр. 159

Луксозно издание на една от емблематичните
книги на Хорхе Букай

Сборник от истории, някои ежедневни, други – със
силен притчов елемент. Те изследват отделни страни
на човешката природа. Основни теми са любовта, омразата, приятелството, зависимостта от другите и
невъзможността да живеем без тях. Целта на автора
е не да дава готови отговори на житейски дилеми, а да
провокира към размисъл. Мъдростта се постига само
като се извърви трънливият път на самопознанието,
но Букай сътворява за нас магия: четейки тези „приказки“, ние почти неусетно стигаме до дълбоки прозрения
за човешката природа и собствената си същност.

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

www.hermesbooks.com

януари 2018 г.

от 09.01
Българска литература

от 09.01
Подаръчно издание

ЛИЦЕ
Блага Димитрова

АТЛАС НА
СВЕТА

Българска,
шесто издание
стр. 560
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1763-1

Австралийска,
допечатка
стр. 12
цена 7,99 лв.
ISBN 978-954-26-1451-7

от 16.01

от 16.01
Психология за всеки ден

За момичета

Е. Фавили, Ф. Кавало

УМНИ,
НО РАЗСЕЯНИ
Д-р Пег Доусън и
д-р Ричард Гуеър

Американска,
допечатка, луксозна
стр. 224
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1737-2

Американска,
допечатка
стр. 400
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1415-9

ИСТОРИИ ЗА ЛЕКА
НОЩ ЗА МОМИЧЕТА
БУНТАРКИ

Подаръчно издание
И един въпрос продължава да отеква в тишината:
Какво цените най-много в живота?

Преподавателката по марксизъм Бора Найденова
провежда странно социологическо проучване. За да разбере нагласите на съвременното общество, тя задава
въпроса „Какво цените най-много в живота?“. Получава
различни отговори: някои – шаблонни, други – искрени.
В процеса на работа тя среща Кирил, един от нейните
изключени студенти. Двамата си приличат по тревожното им минало, свързано с налагането на комунизма.
Но се разминават в позициите си спрямо идеологията
му. Техните спорове разнищват теми като свободата,
природата на човека, живота, човещината и истината.
Романът „Лице“ е издаден през 1981 г. Появата му
предизвиква гневната реакция на висшите държавни и
партийни функционери. Държавна сигурност иззема от
книжарниците по-голямата част от тиража, но реакцията е закъсняла: „Лице“ е стигнал до читателите си.
И се предава тайно от ръка на ръка.

от 16.01
Важните неща в живота

ТЪНКОТО ИЗКУСТВО
ДА НЕ ТИ ПУКА
Марк Менсън
Американска,
първо издание
стр. 224
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1730-3

бюлетин

АТЛАС НА
ЖИВОТНИТЕ
Австралийска,
допечатка
стр. 12
цена 7,99 лв.
ISBN 978-954-26-1452-4

Подаръчно издание

АТЛАС НА
ДИНОЗАВРИТЕ
Австралийска,
допечатка
стр. 12
цена 7,99 лв.
ISBN 978-954-26-1453-1

Световна сензация с над 1 милион продадени
екземпляра

Как да помогнем на децата да развият пълния си
потенциал

Изданието събира историите на 100 изключителни
момичета и жени от миналото и настоящето, които
да вдъхновят читателките да се борят за мечтите
си и да вярват, че могат да променят света към подобро. Сред тях са Астрид Линдгрен, Вирджиния Улф,
Джейн Остин, Евита Перон, Екатерина Велика, Елизабет I, Клеопатра, Коко Шанел, Маргарет Тачър, Мария
Калас, Мария Кюри, Мария Монтесори, Мишел Обама,
сестрите Бронте, сестрите Серина и Винъс Уилямс,
Фрида Кало, Хилъри Клинтън, Хипатия и др.
Илюстрациите са дело на 60 художнички от цял
свят.

Нищо не е по-обезсърчаващо за един родител от
това да гледа как неговото умно и талантливо дете
ежедневно изпитва трудности в области, където
другите деца се справят безпроблемно. Ако детето
ви не може да следва правилата в училище, не успява
да се концентрира, да контролира емоциите си или да
потиска импулсите си, то вероятно попада именно в
тази категория: умни, но разсеяни. Това са деца, които
не съумяват да разкрият своите заложби и да реализират потенциала си, защото им липсват изпълнителски
умения. Много често обаче става дума просто за деца,
които са твърде разпилени и неорганизирани.

от 23.01
Художествена литература

Най-четеното нонфикшън заглавие на Амазон
през 2017 г.

Повечето хора мечтаят за безоблачно щастие, вечна любов, привлекателна външност, вдъхновяваща и
високоплатена работа... Накратко – живот, за който
останалите да им завиждат. Гарантираните начини да
го постигнем обаче все повече заприличват на сапунен
мехур, който авторът на тази книга спуква, като заявява смело: „Целият този сладникав позитивизъм и радостни врели-некипели за самопомощ наблягат най-вече на това, което ви липсва. Ключът към добрия живот
е да не ви пука за това да трупате още и още, а да ви
пука само за истинските и важните неща“.

НЕВЪЗМОЖНОТО
БЯГСТВО НА
ДЖИНИ МУН
Бенджамин Ладуиг
Американска,
първо издание
стр. 304
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1732-7
Дебютен роман, преведен на 16 езика и обявен от
Амазон за една от книгите на годината

Джини Мун обича да играе баскетбол, да свири на
флейта и да чете поезия. Макар външно да прилича на

повечето тийнейджъри, Джини е различна. Тя хапва
точно девет гроздови зърна на закуска и отговаря
само на един въпрос (защото има само една уста). Понякога се потапя толкова дълбоко в мозъка си, че забравя всичко, което се предполага, че знае.
Джини намира дом при приемните родители Браян и
Моура, които я обичат и закрилят. Но защо прави всичко
по силите си, за да се върне при биологичната си майка? Знаейки, че тя ще я нарани? Джини твърди, че там е
забравила своята кукличка и че не може да живее без нея.
Никой не я чува и разбира, затова решава да вземе
нещата в свои ръце. Джини е готова на всичко, за да
открие своята кукличка, преди да е станало твърде
късно. Дори да открадне, да излъже и да организира
собственото си отвличане...
Възможно ли е едно дете, затворено във вътрешния си свят, да избяга?

www.hermesbooks.com

януари 2018 г.

от 20.02
Минало незабравимо

БЪЛГАРИЯ В
ПОТУРИ, НО С
ЦИЛИНДЪР – 2
Петя Александрова
Българска,
първо издание
стр. 264
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1784-6
Още 50 нашенски истории от едно време

Това са разкази за малко известни случки и преживявания на първите ни писатели и държавници: Добри
Чинтулов, П. Р. Славейков, Цветан Радославов, Иван

от 27.02
Феникс

Вазов, Стефан Стамболов, Атанас Буров, княз Фердинанд, Михалаки Георгиев, проф. Александър Балабанов... Има и пиперливи в детайлите си истории – за
първия фабрикант в Сливен, първия публичен дом в
Шумен, за първите фотографи, „поетки“, газети, забавачници, телефони, монети и конкурси за „миски“...
Както казва литературният критик Димитър
Бечев: „Тези прелюбопитни, тъжно-смешни, често
сърцераздирателни в своя махленски драматизъм
истории от живота на хайлайфа или пък от битието
на културни и литературни първенци те карат да погледнеш с нов поглед към свещените олтари на литературния канон. И да възкликнеш с облекчение за своя
утеха: „Ами и те били хора като нас!“.
Текстовете са поднесени с много любов, малко
тъга и разбира се, с изключително фино и ненатрапчиво чувство за хумор.

Книгите
Издателска къща „Хермес“

бюлетин февруари 2018 г.

Художествена литература

ЖЕНАТА В
КАЮТА 10
Рут Уеър

Английска,
първо издание
стр. 128
цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1729-7

Английска,
първо издание
стр. 320
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1773-0

Гордън Смит е световнопризнат медиум, известен
с точната и достоверна информация, която дава в
състояние на транс. Той с радост споделя уникалната
си дарба с хората – и то напълно безплатно. Стотици
идват на публичните му сеанси с надеждата да се свържат с починали близки хора и да намерят утеха.
Понякога обаче хората очакват не само послание от
покойниците, но задават и универсални въпроси. Какво
се случва с нас след смъртта? Има ли рай и ад? Прераждаме ли се – защо и колко често? До каква степен
животът ни е предопределен и можем ли да променим
предначертаното? В тази книга са поместени отговорите на тези и множество други въпроси, пред които
се изправя неизменно всеки, тръгнал по пътя на духовното израстване.

ISSN 1312-4609

от 27.02

100 ВАЖНИ
ОТГОВОРА ЗА
ЖИВОТА И СМЪРТТА
Гордън Смит

Най-популярният медиум във Великобритания дава
отговори на въпросите, които всички си задаваме

год. XIV, бр. 160

Световен бестселър, преведен на 25 езика!

Журналистката Ло Блеклок получава покана да прекара седмица на борда на бутиков круизен лайнер. Това
е 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. Ако обаче видяното е истина, Ло ще попадне в смъртоносен капан.
Как да спреш убиец, в чието съществуване никой
не вярва?

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

www.ikhermes.bg

февруари 2018 г.

от 06.02
Художествена литература

СРИВ
Б. А. Парис
Английска,
първо издание
стр. 288
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1751-8

Психологическа драма за почитателите на
„Момичето от влака“

Кас празнува края на учебната година с колегите си
учители и късно вечерта решава да се прибере по краткия път през гората. Минава покрай спряла кола с включени фарове. Жената зад волана не изглежда уплашена,
затова Кас я подминава. До следващата сутрин, когато
научава от новините, че в гората е намерен трупът на
млада жена. Кас изпитва угризения, но не смее да сподели
дори със съпруга си. Та нали той я е предупреждавал стотици пъти да избягва опасния горски път?
Оттогава започва да забравя какво ли не: къде е
паркирала колата, кода на алармата, как се пуска кафе
машината. Дали не е напът да загуби разсъдъка си?
Единственото, което така и не успява да забрави, е
лицето на жената в колата. Жената, която можеше да
спаси. Чувството за вина не  дава мира и е подсилвано
от мълчаливи телефонни обаждания и усещането, че
някой я наблюдава. Кас осъзнава, че се намира на ръба
на нервен срив и се нуждае от помощ.

от 13.02
Художествена литература

КАФЕ В БАЛНАТА
ЗАЛА
Ан О’Лофлин
Английска,
първо издание
стр. 304
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1719-8

бюлетин

от 06.02

от 13.02

Подаръчно издание

Феникс

МАЛЪК НАРЪЧНИК
ПО ХЮГА

ЕДГАР КЕЙСИ: ЗА
СРОДНИТЕ ДУШИ
Кевин Дж. Тодеши

Тайните на датчаните
за щастлив живот

Майк Викинг
Английска,
допечатка, луксозна
стр. 288
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1679-5
Красиво практическо ръководство за датската
философия на уюта, близостта с любимите хора и
щастието от живота

Датчаните оглавяват повечето класации за
най-щастливите хора в света. Една от причините за
това е хюга.

Българска литература

КОПНЕЖ
Блага Димитрова
Българска,
допечатка
стр. 296
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1496-8

от 13.02
Дневникът на един нинджа

ПАРТИЯ ШАХ
Маркъс Емерсън
Американска,
първо издание
стр. 160
цена 7,95 лв.
ISBN 978-954-26-1768-6

Американска,
второ издание
стр. 224
цена 12,95 лв.
ISBN 978-954-26-0266-8

Едгар Кейси ни разкрива космическите закони,
които направляват съдбите и душите ни

Душите близнаци, сродните души, партньорите,
създадени един за друг – дали представата за съвършената любов е само фантазия, или почива на факти
от реалността? Наистина ли някъде всеки го очаква
идеалната връзка, или тя е нещо, което се развива и
задълбочава с времето?

Четвърта книга от забавната приключенска поредица

Цяла седмица със съучениците ми бяхме заети с подготовката на проектите за предстоящата научна изложба. Тъкмо привършвах моя, когато се случи немислимото:
проектите на най-добрите ми приятели изчезнаха! Получих анонимни бележки, съпроводени с шахматни фигури,
които подсказват местонахождението им. Ще успея ли да
ги открия навреме и най-важното – непокътнати?

от 20.02

от 20.02
Листа по пътя

Психология за всеки ден

ПЪТЯТ НА
ДУХОВНОСТТА
Хорхе Букай

КАК ДА РАЗВИЕМ
ПОТЕНЦИАЛА НА
ДЕТСКИЯ МОЗЪК
Д-р Даниъл Сийгъл и
д-р Тина Пейн Брайсън

Аржентинска,
първо издание
стр. 416
цена 17,95 лв.
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Тайните не се пазят вечно...

Сестрите Ела и Роберта О’Калахан са отчуждени от
стара семейна тайна. Двете живеят в отделни крила
на тяхното рушащо се имение. Не са си проговаряли от
десетилетия. Общуват помежду си единствено чрез
кратки и злобни бележки, оставени в коридора. Пред
заплахата от фалит Ела се опитва да спаси дома им,
като отваря кафене в балната зала. Напук на възраженията на Роберта.
Докато заведението се радва на успех сред местните жители, сестрите О’Калахан се оказват замесени
в скандал, който датира от 60-те години. Ще успеят
ли да преодолеят враждата си и да се изправят пред
миналото си, за да продължат напред?

Най-новата книга от серия „Листа по пътя“

Пътищата, които бележат развитието на личността, са пет: на сълзите, щастието, самозависимостта, срещата и духовността. В тази книга
Букай ни отправя последното предизвикателство – да
изследваме връзката си с духовността, възприемана
като посока, а не като цел.
Авторът ни показва как да се освободим от материалните грижи, като се откажем от егото. Как да
преодолеем препятствията, за да постигнем духовността, от която толкова се нуждаем, чрез медитацията, любовта, радостта и благодарността.

12 революционни стратегии в помощ на родителите

В тази новаторска и практична книга психиатърът
Даниъл Сийгъл и експертът в областта на възпитанието Тина Брайсън разясняват как е устроен и функционира развиващият се детски мозък.
Ясните обяснения, забавните илюстрации и практическите стратегии за справяне с ежедневните трудности на родителя ще ви научат как да подпомагате
емоционалното и интелектуалното развитие на вашето дете. Прилагайки съвременните научни открития,
описани в книгата, вие ще можете да реагирате адекватно, когато детето ви изпадне в емоционална криза.
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