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Любимият лекар на Америка разкрива тайните
съставки на здравето!
„Храната може да ви излекува” представя най-лесния и изпитан начин да постигнете цветущо здраве
и висок тонус, да се избавите от хроничната болка и
излишните килограми и да предотвратите редица болести: пълноценната диета. Целта е да превърнете в
навик консумацията на най-здравословните групи храни: плодове и зеленчуци, полезни мазнини, чисти протеини и пълнозърнести въглехидрати. За улеснение на
читателите е предложен 21-дневен план, съставен от
суперхрани, приготвени по бързи и лесни рецепти.
В книгата ще намерите и множество стратегии как
да се придържате към здравословен начин на живот –
какво да избирате, когато се храните навън, как да планирате семейното меню, как да се справяте със стреса.

По романа е заснет скандалният сериал „Дунав
мост”
В пътепис отпреди век и половина пишеше за река
Дунав от Видин до морето: „Най-живописният участък. Народът, който живее на този висок бряг, един
ден ще бъде най-богатият в Европа”. Това е имал предвид хан Аспарух, когато забил копие на същия бряг.
Така се появили китните селища с белите къщи, пълни с челяд. Широките дворове със стада.
Реших да напиша книга за потомците на хана. Вместо
към три реколти, те бяха се устремили към три морета. И бяха загубили три войни. Накрая построиха два
Дунав моста, за да се изниже половината население към
четирите посоки на компаса. С еднопосочни билети.
Съжалявам – получи се книгата, която държите. Сори!
			
От автора

от 23.04
Пътешествия

Майстори на приказката

ИСТОРИИТЕ НА
ЕДНА НОМАДКА
Рита Голдън Гелман

ПРИКАЗКИ
Ангел Каралийчев

Американска,
допечатка
стр. 384
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1655-9

За любителите на пътешествията и приключенията
Това са историите на един съвременен номад, търсещ различните начини на живот по целия свят.

Българска,
допечатка
стр. 80
цена 12,95 лв.
ISBN 978-954-26-1211-7

В това красиво илюстровано издание са събрани
най-популярните приказки на обичания разказвач Ангел
Каралийчев. Наричан вълшебник, големият писател
създава неповторим магически свят, пропит с духа на
фолклора.

Издателска къща „Хермес”, Пловдив, ул. „Богомил” № 59, e-mail: info@hermesbooks.com
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ВРЕМЕТО НА ЖЕНИТЕ
БЕЗ ЧАСОВНИК
Мамен Санчес

НОВАТА МЕДИЦИНА
Д-р Светла Балтова
Българска,
първо издание
стр. 360
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1905-5

Испанска,
първо издание
стр. 288
цена 16,95 лв.
ISBN 978-954-26-1881-2

Интригуващ роман от авторката на „Щастието е чаша чай с теб”
Естела и Тони измислят страшни истории и ги записват на стара пишеща машина, a след години един от
тях печели Нобелова награда за литература. Но двамата приятели се отдалечават безвъзвратно с времето.
Петдесет години след публикуването на скандалния
роман на Естела Валиенте младата журналистка Мая е
готова на всичко, за да стигне до мистериозната писателка. Тя е решена да напише единствената официална
биография на нобелистката, в която да зададе въпросите, будещи любопитство десетилетия наред.

Ръководство по холистична медицина от
водещ експерт по лечебните практики на Петър
Дънов и цветолечението на д-р Бах
Д-р Светла Балтова има дългогодишна практика
като специалист по вътрешни болести, кардиология и
ревматология и изучава задълбочено редица алтернативни подходи. В тази книга тя споделя своя богат опит в
духовното и стандартното медицинско познание. В нея
читателят ще намери информация за ролята на всеки
от главните органи на тялото в съчетание с астрологичните принципи и закони, както и насоки за лечение с
природните елементи, хранене, двигателна активност,
дихателни упражнения.

от 09.04
Велики съвременни мислители

КРЕАТИВНОСТ
Михай Чиксентмихай
Американска,
първо издание
стр. 480
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1877-5

Класически анализ на творческия процес от
световнопризнатия автор на „Поток”
След теорията за състоянието на поток Михай
Чиксентмихай представя анализ на изследването си на
креативността. Според него в процеса на създаването
на нова идея или продукт неминуемо се забелязват условията за поток. Книгата се основава върху интервюта
с видни представители от различни сфери на живота.
Тя описва творческия процес, разглежда работата и
живота на творческите личности и завършва с предложения как да внесем повече креативност в живота си.
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от 09.04
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Дневниците на един нинджа
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ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ
Хавиер Сиера

ШОК И УЖАС В ДЕНЯ
НА ТАЛАНТИТЕ
Маркъс Емерсън

ВИНАГИ
Сара Джио

ПЛЕННИК НА СВЕТА
НА МАЙНКРАФТ
Ървин Льоен

Испанска,
второ издание
стр. 272
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1892-8

500 години след смъртта на Да Винчи шедьовъ
рът му „Тайната вечеря” все още пази тайните си.
Януари 1497 г. Отец Агустин Леире, инквизитор от
Доминиканския орден, е изпратен по спешност в Милано, за да надзирава последните щрихи, които маестро
Леонардо нанася върху фреската Тайната вечеря. Причина за неочакваната мисия са поредицата анонимни
писма, получени в двора на папа Александър VI, в които
се твърди, че Да Винчи не само е нарисувал дванайсетте апостоли без обичайния ореол за святост, но и че
самият той присъства в свещената сцена, при това
обърнал гръб на Исус. Защо? Нима е бил заразен от
проказата на ереста или стенописът крие смайващо
тайно послание? В същото време някой извършва серия необясними ритуални убийства...

от 09.04

Американска,
първо издание
стр. 200
цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-1897-3

Дневникът на един нинджа №5
Аз съм Чейс Купър, а това е моят пети нинджа дневник. Най-готината част от живота ми като нинджа е,
че той никога не е скучен... за жалост, това е и най-лошата част. В петък предстои голямото шоу за таланти на училище „Бюканън” (организирано от братовчедка
ми Зоуи). Репетициите вървяха по вода, докато някой не
пусна диво животно в залата, което потроши половината сцена. Хубавата новина е, че сцената може да бъде
поправена. Лошата – че виновникът все още е на свобода и крои следващия си удар. Като че ли това не е достатъчно, ами се налага да си имам работа и с нови нинджи,
един грозен костюм на лос и липсващо пиле. Така че – да,
седмицата ми е доста заета: надпревара с времето в
едно от най-големите ми изпитания до момента!

от 16.04

Българска литература

Поезия

БИТИЕТО
Владимир Зарев

ВСИЧКО,
КОЕТО ПОМНЯ
Иван Матанов

Българска,
пето издание
стр. 664
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1809-6

По трилогията е заснет култовият сериал
„Дървото на живота”
Действието в първата книга – Битието, проследява житейските премеждия, възторзите и паденията
на тръгналия от Видин род Вълчеви. От далечната 1890
година, през драматичните събития от последвалите
войни, до 9 септември 1944 г.

бюлетин

от 16.04

Българска,
първо издание
стр. 64
цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1911-6

Иван Матанов е роден на 20 май 1952 г. в София.
Издал е 12 поетични книги, една публицистична и една
преводна със стихове на австрийския поет Ерих Фрид.
Негови книги са преведени на сръбски и руски език.
Работил е като редактор в редица литературни издания и всекидневници. Член е на Съюза на българските
журналисти и Българския ПЕН-център.

Американска,
първо издание
стр. 320
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1893-5

Нежен роман за силата на истинската любов
Кайли има успешна кариера като журналистка и е
сгодена за перфектен във всяко отношение мъж. Дори
тайничко оприличава Райън на Чаровния принц, излязъл
от филм на „Дисни”. След романтична вечеря на свещи
в шикозен ресторант тя подава остатъците от храната им на бездомник. И тогава светът ґ се преобръща, защото в него разпознава любовта на живота си.
Когато Кайли среща Кейд преди десет години, прив
личането между тях е непреодолимо. След един скандал
обаче той изчезва и Кайли е съкрушена.
Сега той няма нищо общо с магнетичния и талантлив човек, какъвто е бил. С него се е случило нещо ужасно и през следващите седмици Кайли помага на Кейд да
си върне поне част от предишния живот.
И докато се грижи за него, а спомените от общото
им минало постоянно изникват, тя ясно осъзнава, че
трябва да реши с кого иска да остане завинаги.

Френска,
първо издание
стр. 240
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1889-8

Книга игра от ново поколение
Майнкрафт е страхотна игра... стига да си остане
само игра!
Чарли, Пина и Алекс попадат в плен на виртуалната
реалност, след като откриват, че построеният от
тях Майнкрафт свят е изчезнал. Тръгвайки по следите
на мистериозен похитител, тримата герои се озовават във вихъра на приключение, криещо както вълнение, така и опасности.
Влез в ролята на Чарли и помогни на приятелите
си да намерят изход към реалния свят. Нужни са ти
смелост и находчивост, за да се справиш с набезите
на зомбита и заплетените пъзели по пътя към успеха. Препятствията са много, а опасности дебнат зад
всеки блок. Когато играта се превърне в новата ти
реалност, единственият ти шанс е да играеш по правилата.
Ще се измъкнете ли невредими?

от 18.04
Бестселър
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ТЪНКОТО ИЗКУСТВО
ДА НЕ ТИ ПУКА
Марк Менсън

АКО МОГА ДА ДАМ
САМО ЕДИН СЪВЕТ...
Ричард Рийд

Американска,
допечатка
стр. 224
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1730-3

Английска,
допечатка
стр. 352
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1753-2

Най-продаваното нонфикшън заглавие в България през 2018 г.!

Ако търсите вдъхновение или полезни житейски съвети, препоръчвам тази книга.
			
Ричард Брансън
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