от 21.02
Личностно развитие

Психология за всеки ден

НАЙ-БОГАТИЯТ
ЧОВЕК НА СВЕТА
Рафаел Видак

ИЗКУСТВОТО ДА
ВОДИМ РАЗГОВОР
Лейл Лоундз

Испанска,
допечатка
стр. 208
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1854-6

Американска,
допечатка
стр. 400
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1545-3

Рано или късно всички чувстваме неудържим
импулс да придадем смисъл на живота си.

Настолно четиво за всеки, който иска да се
научи да общува ефективно.
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от 26.02
Художествена литература

Художествена литература

ВЪРТЕЛЕЖКАТА
Йелена Бачич Алимпич

ОПУСТЕЛИ ГНЕЗДА

Сръбска,
първо издание
стр. 384
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1853-9

Мариам Петросян

Ана живее чрез балета и балетът живее чрез
нея – но тази съдба си има цена...
През трийсетте години на миналия век в бедно сръбско селце се ражда Ана. Усетът  към танца си проличава от най-ранна детска възраст, но баща  отказва да
я изпрати на уроци по балет. Тогава майка  решава да
избягат в Белград. Двете отиват в школата на известната балерина Клара Сич. Тя изпада във възторг от таланта на момичето и веднага го взема под крилото си.
Ана и майка  преживяват глада и лишенията по време на Втората световна война, но не се отказват от
мечтата си. Изящната балерина с невероятен талант
изминава трънливия път от затънтените чифлици
до блясъка на Болшой театър. Следва низ от възходи
и падения: награди, бурни аплодисменти, обожатели,
световна слава и – за да се уравновесят везните на
живота – сълзи, страдание и загуба. Защото всичко се
върти в кръг и се връща към началото, подобно на въртележката от детството на Ана...

Книгите
год. XV, бр. 172

кн. 3 от
„Домът, в който...“
Руска,
първо издание
стр. 384
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1839-3

Последна част от феноменалната трилогия
Изпитвате ли понякога необясним страх от бъдещето? Въпрос от теста за личностна оценка, който
преминават обитателите на Дома. И колкото повече
наближава Великият изход – моментът на раздяла с
този колоритен, затворен свят, – толкова повече те
осъзнават този страх. Външният свят ги привлича с
необятните си възможности, но и заплашва да разруши
крехкия баланс на досегашното им ежедневие.
Последната Нощ на приказките се превръща в Нощ
на откровенията и на сбогуването с илюзиите. Съдбите на Сфинкса, Русалката, Табаки, Лешояда, Черния,
Пушача, Македонски, Лорда и Рижата се преплитат,
очертавайки поредните концентрични кръгове на повърхността на причудливия живот в Дома. Напрежението нараства и усещането за неизбежност ги кара
да потърсят обяснения и да разчистят стари сметки.
И да се вкопчат в любовта още по-силно.

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

Художествена литература

Домашна библиотека

ДОКАТО НЕ ТЕ
ЦЕЛУНАХ
Лора Трентъм

МЕТАБОЛИТНИЯТ
ПЛАН
Лин-Дженет Реситас

Американска,
първо издание
стр. 320
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1884-3

Американска,
първо издание
стр. 336
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1872-0

Трета част от романтичната серия за градчето Котънблум
Регън Ловел е израснала в богатата част на Котънблум и сега, като негов кмет, е решена да спаси
градчето от упадък. Тя планира да помогне на местния
бизнес, като организира фестивал за Деня на труда
чрез включване в състезание, обявено от национално
списание. Само да не я саботираше Сойер Форнет, който – като енорийски настоятел на Котънблум – също
е дал заявка за участие в състезанието, но от другата
страна на реката.
Преди десет години Регън и Сойер са изживели красотата на първата любов, но неизговорени истини са
ги разделили и нанесли дълбоки рани в душите им. Сега
спънките и ударите под кръста между двамата излизат от контрол и на Регън  става все по-трудно да
определи чувствата си към него.
Сойер знае, че тя няма да му прости за разбитото
си сърце. Но въпреки репутацията си на суров мъж, той
никога не би наранил жената, която все още желае... и
обича. Някой в Котънблум обаче е настроен против Регън и Сойер възнамерява да я пази и закриля. И силно се
надява, че тя ще му се довери отново.

Яжте повече, тренирайте по-малко –
и отслабвайте!
Ако отслабвате трудно въпреки строгата диета и усилените тренировки, качвате килограми лесно
или просто се чувствате безпричинно отпаднали, то
вашето решение е метаболитният план. Специалист
по хранене и бестселъров автор, Лин-Дженет Реситас
отхвърля традиционните препоръки и дава нова формула за ускорен метаболизъм: по-големи порции пълноценна храна и по-леки тренировки. Наред с това тя
заявява: Няма полезни храни – важно е само какво
е здравословно за вашия организъм. Как ще откриете какво е полезно за вас? Като спазвате 30-дневния
режим, включващ ниско реактивни храни и леки упражнения, и постепенно добавяте нови. Накрая ще разполагате с персонализиран план с най-подходящите за вас
храни и тренировки.
Основан на научни данни и доказан в практиката,
този уникален режим е помогнал на хиляди хора да се
сдобият с мечтаната фигура, да подобрят здравословното си състояние и да забавят процесите на
стареене. Благодарение на метаболитния план ще се
чувствате и ще изглеждате добре, без да се лишавате
от любимите си храни.

www.ikhermes.bg

февруари 2019 г.
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Български летопис

Художествена литература

ИСТИНИ И МИТОВЕ
ЗА УСПЕХА
Ерик Баркър

УЛТИМА
Л. С. Хилтън

ЧЕТИТЕ В
БЪЛГАРИЯ
Захарий Стоянов

ПРОБЛЕМЪТ (НА)
СПИНОЗА
Ървин Ялом

Българска,
ново издание
стр. 240
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1794-5

Американска,
допечатка
стр. 408
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1148-6

Американска,
първо издание
стр. 368
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1876-8

Забравете всички съвети за успех! Тази книга
ще ви разкрие истинските – понякога шокиращи –
механизми на големите постижения.
Автор на популярен блог за личностно развитие и
общуване, Ерик Баркър споделя с хилядите си последователи практически съвети, основани на научни данни.
Написана с прекрасно чувство за хумор, което прави и
най-сухите факти да звучат забавно, и пълна с мъдри
прозрения от реални ситуации, тази книга дава изненадващи отговори на въпроси като:
• защо отличниците рядко стават милионери;
• кой е начинът да получиш повишение: трудолюбието или подмазването;
• какво можем да научим за доверието от бандитите и пиратите;
• кое е по-важното – какво знаеш или кого познаваш;
• как да постигнем баланс между работата и личния
живот, възползвайки се от стратегията на Чингис хан
и грешките на Айнщайн.

от 19.02
Художествена литература

СУШАТА
Джейн Харпър
Австралийска,
първо издание
стр. 336
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1875-1

Един от най-забележителните дебюти, които
някога съм чел... Прочетете тази книга!
			
Дейвид Балдачи

бюлетин

от 19.02

Английска,
първо издание
стр. 264
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1885-0

Дългоочакваният завършек на скандалната
трилогия
В началото бе Маестра. След това – Домина. Сега
е ред на Ултима.
Красивата собственичка на художествена галерия
Елизабет лесно разпознава фалшификатите. В крайна
сметка собственият  живот е една илюзия. От истинското  име и самоличност вече няма и следа. Те са
дълбоко скрити под мрежа от лъжи.
Елизабет се оказва въвлечена в смъртоносна игра
между сръбски подземен бос и корумпиран италиански
полицай, който не  е безразличен. Тя е изправена пред
огромно предизвикателство: да създаде фалшификат
на картина, който престижна аукционна къща да продаде за рекордна сума. За Елизабет възможността да
отмъсти и на бившия си шеф е вълнуваща почти колкото нетрадиционния секс, към който е пристрастена.
Особено при положение че залогът е собственият 
живот и този на мъжа, когото обича.

В австралийското фермерско градче Киуара не е
валяло от две години. Сушата оказва пагубно влияние
върху местния бизнес и напрежението достига връхната си точка, когато трима членове на семейство
Хедлър са брутално убити. Жителите смятат, че извършител на ужасяващото деяние е Люк, който, след
като отнема живота на съпругата и шестгодишния им
син, се самоубива. Единственият оцелял при зловещата
кървава баня е невръстната им дъщеричка.
Федералният агент Арън Фолк се завръща в родния
си град за погребението на Люк – най-добрия му приятел от детството, и е въвлечен в разследването от
новия местен полицай Рако. Преди двайсет години Арън
е напуснал Киуара заради тайна, която смята за отдавна
погребана. Тайна, която сега смъртта на Люк заплашва
да извади на повърхността и която ще промени всичко...

Хвърковатият Филип Тотю, Хаджи Димитър и Стефан Караджата не може да се каже, че не са известни
на своите съотечественици, за свободата и благоденствието на които юнашки проляха кръвта си. Не.
Техните имена се произнасят без разлика и на партии,
и на съсловия, и на възрасти, и на полове, с една реч, те
са идеал за всеки българин.
Но никой не може да откаже и в това обстоятелство, че на малцина са известни действията на тия
народни герои, що за хора са били те, кой ги е накарал да
минат Дунава, как са се осмелили да излязат с двайсет
или стотина момчета срещу колосалната Турска империя, каква участ ги е постигнала заедно с вярната им
дружина и пр., и пр. Онова, което знаят съотечествениците на тия народни юнаци, е това, че Тотю направил
битка с черкезите при Върбовка, Хаджията достигнал
до Бузлуджа, Караджата хванали и обесили в Русчук – и
нищо повече.
			
Захарий Стоянов

от 21.02
Бестселър

ИСТОРИИ ЗА ЛЕКА
НОЩ ЗА МОМИЧЕТА
БУНТАРКИ

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

Когато 16-годишният Алфред Розенберг е наказан заради антисемитските си речи, трябва да научи част от
автобиографията на Гьоте. Розенберг е изумен да узнае,
че неговият кумир се е прекланял пред един евреин – философа Барух Спиноза, живял през XVII в. Дори след години
той продължава да е обсебен от проблема Спиноза.
Спиноза също е имал проблем. През 1656 г., когато е
на 24 години, той е отлъчен от еврейската общност заради неортодоксалните си възгледи. Проблемът на Спиноза е, че е изпреварил времето си с няколко столетия.
Преплитайки житейските съдби на Спиноза и Розенберг, Ървин Ялом изследва светогледите на двама влиятелни мъже, променили историята и мисленето на не
едно поколение. От едната страна е Спиноза – най-свободомислещият, космополитен човек, поставил разума
над вярата и социалното положение. От другата страна е неговият антипод: Розенберг – идеологът на на
цизма. Единият е посветил живота си на търсенето на
истината, а другият – на омразата и унищожението.
„Истории за лека нощ за момичета бунтарки“ 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 по-добро. 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.

Световна сензация с над 1 милион продадени
екземпляра
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