от 18.06
Българска литература

ЗАБЛУДИТЕ НА
ПСИХИАТЪРА

Йордан Иванов
Българска,
първо издание
стр. 200
цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1923-9

Читателят се чуди: да се смее или да плаче.
„Заблудите на психиатъра“ е иронично-драматичен
роман с три основни сюжетни линии. Директор на психиатрична болница, около петдесетте, решава да даде
шанс на любовта в живота си... Поверената му клиника се
нуждае от ремонт, той моли за помощ от здравното министерство... Психичноболен пироман иска да се кръсти
в Христа, за да се изрази чрез него Божията воля...
Действието се развива в наши дни. Наши са и политиците, кариеристите, поповете, разгонените сестри и санитарите, грешниците, пенсионерите, ракията, лудите. Дори и заблудите.

от 25.06
Художествена литература

Художествена литература

ЗАВРЪЩАНЕТО
НА ПАЯКА
Джеймс Патерсън

ЛЯТОТО НА ДИВИТЕ
ЦВЕТЯ
Катрин Тейлър

Американска,
първо издание
стр. 376
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1907-9

Немска,
първо издание
стр. 336
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1913-0

Култов роман от най-продаваната детективска поредица през последните двадесет и пет
години!
Прочутият детектив доктор Алекс Крос е изправен пред огромно предизвикателство. Сериен убиец,
в когото живеят две личности, извършва чудовищно
престъпление, което поставя на колене първите хора
във Вашингтон.
ФБР, Сикрет Сървис и полицията са по следите му,
но злият гений винаги е на крачка пред тях. Когато
Алекс Крос се впуска в преследването, съдбата го среща с неустоимата красавица Джези Фланаган и между
тях пламва изпепеляваща любов...
Ще успее ли детективът да се справи в ситуацията, която се оказва много по-сложна и заплетена? Ще
оцелее ли самият той във водовъртежа от раздиращи
страсти и дълбоко пазени тайни?
Похитени деца от престижно училище, откуп от десет милиона долара, екзотичен остров, невинни жертви и неподозирани виновници се вплитат в повествованието.
А то е наситено с толкова неочаквани обрати, че
читателят остава без дъх до самия край, до изумителната и неподозирана развръзка...

Една красива история за всичко, което сме изгубили, и за онова, което си връщаме неочаквано.
Зоуи е изправена пред трудното решение дали да се
подложи на операция. Тя заминава за китното градче на
брега на морето, където преди 14 години е преживяла
най-щастливите си дни и най-страшния си кошмар.
Сега е готова да се изправи пред тайните, останали
скрити през онова лято. На скалите, станали свидетели на краха на мечтите , Зоуи отново среща голямата
си любов. Но дали ще се помирят с миналото?
Психология за всеки ден

ДЕЙСТВАЙ КАТО
ЖЕНА, МИСЛИ КАТО
МЪЖ
Стив Харви
Американска,
допечатка
стр. 296
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1407-4
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от 04.06
Художествена литература

За деца и юноши

САМО СПОМЕН
Сандра Браун

ОСТРОВЪТ
Александър Секулов

Американска,
второ издание
стр. 288
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1900-0

Българска,
второ издание
стр. 224
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1928-4

И времето е безсилно пред силата на истинската любов...
Роско Ланкастър – най-богатият човек в Уинстънвил, е на смъртно легло. Младата му съпруга Карълайн
преживява още един шок. Пристига Ринк – синът на Рос
ко, който преди 12 години е напуснал дома си и голямата
си любов – Карълайн. Магията на едно далечно любовно
лято е застанала между тях. Двамата трябва да си отговорят на много въпроси за разбития им живот.
В дъното на забулената с тайни история се прок
радва, сякаш от ада, зловещата фигура на Роско...

Художествена литература

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ
Хавиер Сиера
Испанска,
допечатка
стр. 272
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1892-8

Най-добрата детска книга у нас през последните 20 години!
Всяко лято тринайсетгодишният Николас, цар на
войната, и опасният инат Алекс, на осем години, прекарват ваканцията си на малък гръцки остров. Там
живее техният добър приятел, албанчето Армандо –
цар на мира. Неочаквано на острова пристигат техни
връстници за международен курс по подводно гмуркане.
Между двете групи започва безмилостно съперничество. Не само кой да владее загадъчната скала в морето, но и за сърцето на кралицата с присмехулни очи.
500 години след смъртта на Да Винчи шедьовърът
му „Тайната вечеря“ все още пази всичките си тайни.
Януари 1497 г. Отец Агустин Леире 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 писма, получени в двора на папата, в които се
твърди, че Да Винчи не само е нарисувал апостолите 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 ритуални убийства...

www.ikhermes.bg
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от 11.06

от 13.06

Художествена литература

Българска литература

ИГРА НА ЛЪЖИ
Рут Уеър

ЛЕТО 1850
Владимир Зарев

Английска,
първо издание
стр. 344
цена 16,95 лв.
ISBN 978-954-26-1908-6

Българска,
трето издание
стр. 304
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1261-2

Съобщението пристига на телефона  в малките часове на нощта: Имам нужда от теб.
Айза зарязва всичко, грабва дъщеричката си и потегля
към Солтън, където като ученичка прекарва незабравими
дни. Навремето тя и три нейни приятелки от пансиона се
впускат в опасна игра, без да се интересуват от последс
твията. Седемнайсет години по-късно на брега край Солтън са намерени останките на човешко тяло. Идентифицирането му ще принуди Айза и другите жени, които не е
виждала от години, да се изправят лице в лице с миналото
си. Те не са желани в малкото градче: жителите му все
още помнят онова, което са сторили като деца.
Четири приятелки. Едно обещание. Някоя от тях обаче не казва истината.

Роман за звездните мигове и паденията в
националната ни съдба
Книгата разглежда съдбовните събития, разтърсили
Северозападна България през 1850 година. По своето величие, мащабност, преживян народен възторг и трагизъм това въстание против турските поробители не отстъпва на Априлското. А избухва четвърт век по-рано. И
все пак за него се знае малко, върху него покълва тишина и
то не оставя ярки следи в националната ни памет. Забравата е неговото истинско и най-ужасяващо поражение.
„Лето 1850“ е и роман за блясъка и величието на Словото, защото Словото е не само споделяне и изповед в
насилието, но и незабрава. То е най-истинската и непок
латима национална памет.

Клуб Класика

ВРЕМЕ ДА СЕ ЖИВЕЕ
И ВРЕМЕ ДА СЕ МРЕ
Ерих Мария Ремарк
Немска,
допечатка, луксозна
стр. 368
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1786-0

Красиво луксозно издание на един от най-знаковите антивоенни романи

Втората световна война е в разгара си. След две
години на Източния фронт немският редник Ернст
Гребер очаква с нетърпение триседмичния си отпуск.
Знаейки, че той може да бъде отменен в последния момент, младежът решава да не пише предварително на
родителите си. Гребер се завръща у дома и се изправя
пред другото лице на войната: родният му град е бомбардиран, навсякъде цари разруха.
Случайната среща с Елизабет, негова бивша съученичка, връща желанието му за живот. Макар любовта по
време на война да изглежда невъзможна, двамата се отдават на чувствата си, решени да изживеят пълноценно
броените дни щастие. Отпускът обаче изтича и Гребер
трябва да се върне на фронта, измъчван от множество
въпроси...

от 18.06
Художествена литература

Художествена литература

БРЕГЪТ НА ТЪМНАТА
ВОДА
Нора Робъртс

ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА
ШОПЕНХАУЕР

Американска,
второ издание
стр. 496
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1910-9

Американска,
второ издание
стр. 400
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1251-3

Ървин Ялом

от 13.06
Бестселър

ТРИТЕ ВЪПРОСА
Хорхе Букай
Аржентинска,
допечатка
стр. 320
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-0927-8

Достатъчно е да си отговорите на три простички въпроса, в които се крие предизвикателството
на целия ни живот: Кой съм? Накъде отивам? С кого?
Това е книга за съкровените пътища, които трябва да
извървим в търсене на щастието. Някой може да си помис
ли, че съществува една формула, един път и един начин да
бъдем щастливи, и ще се разочарова, че няма да открие
тук вълшебната формула. Книгата обаче е своеобразна
карта, която ще ви помогне да следвате вярната посока,
докато чертаете собствения си път към щастието.

бюлетин

За тийнейджърkи

КНИГА ЗА ВСЯКО
МОМИЧЕ
Виолета Бабич
Сръбска,
допечатка
стр. 160
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1698-6

За момичета от 9 до 14 години
От тaзи книгa момичетата ще научат повече за промените, през които преминават през пубертета. В нея
те ще открият отговорите на много въпроси, за които
не знаят към кого да се обърнат или може би се срамуват.
Те ще разберат как да поддържат личната си хигиена, как
да се хранят здравословно, кой спорт да изберат, как да
организират времето си разумно, как да общуват с другия
пол. Това ще им помогне да се справят с предизвикателствата на тази динамична възраст на бурни промени.

Да се изправиш пред спомените от миналото
понякога е по-опасно от очакваното.
Тори не е като останалите деца. Понякога вижда
разни неща, друг път усеща какво ще се случи. Затова
баща  се опитва да „изгони дявола“ от нея. Една вечер,
лежейки пребита в леглото си, Тори просто знае, че нещо
ужасно се е случило на най-добрата  приятелка – Хоуп.
Години по-късно Тори се завръща в родния си град,
за да се изправи пред спомените от детството. Тя е
твърдо решена да отвори стилен магазин за ръчно изработени вещи за дома. Въпреки прекомерното любопитство и враждебността на своите съседи, част от
които я обвиняват за все още неразкритото убийство
на Хоуп. Затова и младата жена е изненадана от дружелюбното отношение и нескрития интерес на Кейд –
брата на мъртвата  приятелка.
Да живее толкова близо до спомените от преживя
ното ще бъде по-трудно и опасно, отколкото Тори е очак
вала. Защото убиецът на Хоуп е все още на свобода и е
набелязал следващата си жертва.

След рутинен преглед на известния психотерапевт
Джулиъс Херцфийлд е поставена фатална диагноза.
Принуден да направи равносметка на живота си, той си
спомня за своя най-голям провал – Филип Слейт, когото
преди двайсет години без успех е лекувал от сексуална
пристрастеност. Джулиъс се свързва с него и с изненада
научава, че Филип е претърпял чудодейна трансформация. Намерил е лек за своите проблеми в песимистичното учение на немския философ Артур Шопенхауер. Като
изкупление за провала си от миналото, Джулиъс кани Филип да се включи в терапевтичната група, която води, в
замяна на обучение в идеите на Шопенхауер.
Така Филип попада сред хора със специфични проблеми. Гил страда от ниско самочувствие и неумение да за
щитава своята позиция. Ребека е преуспяла адвокатка и
красива жена, която изпитва смъртен ужас от остаря
ването и загубата на красотата си. Тони е агресивен и му
липсва самоконтрол. А Филип, намерил спасение в идеите
на Шопенхауер, ще трябва и да се отърси от неговото
влияние. За да открие най-важното – умението да живее.
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