от 24.03
Художествена литература

ВСИЧКИ ЦВЕТЯ В
ПАРИЖ
Сара Джио
Американска,
първо издание
стр. 328
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1991-8

Две жени, свързани от съдбата, разделени от времето
Керълайн се събужда в болнична стая. И не знае
нищо за себе си. След катастрофа е получила амнезия.

от 31.03
Бизнес общуване

ЗАОБИКОЛЕНИ
ОТ ИДИОТИ
Томас Ериксон
Шведска,
първо издание
стр. 304
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1984-0

Авторът ще гостува в България от 6 до 9 април!
Имате ли чувство, че сте заобиколени от идиоти,
които не разбират какво им говорите и какво се иска
от тях? А хрумвало ли ви е, че въпросните идиоти са
просто различни от вас хора, които наред с недостатъците си притежават и силни страни?
В тази книга Томас Ериксон анализира отличителните характеристики на четирите основни типа поведение, които той разделя на четири цвята, и ни показва кое ги прави толкова различни. Разпознаването и
разбирането на поведението на отсрещната страна
е ключово умение за комуникацията. Идеята не е да се
лепят етикети или да манипулираме околните, а да
започнем да ги разбираме. Така, осъзнавайки волята
и амбициите на Червените, вероятно ще си обясним
защо са резки и припрени. Ще можем да простим разхвърляността на забавните оптимисти – Жълтите.

Тя с изненада научава, че през последните години е
водила тъжен и самотен живот в апартамент в
центъра на Париж. Чаровният собственик на близкия
ресторант ґ помага да преодолее стреса от забравеното си минало.
А когато Керълайн намира стари писма от далечната 1943 година, тя осъзнава, че апартаментът ґ
крие мрачни тайни...
По време на нацистката окупация на Париж младата вдовица Селин живее с дъщеричката си и с баща си
– кварталния цветар. Когато немски офицер случайно
разкрива еврейските корени на семейството, той започва да я изнудва да му стане любовница. Селин ще
направи всичко, за да предпази тези, които обича.
Двете жени са свързани през времето от магнетичния Париж, мистериозен наръч с писма и шокиращи тайни, простиращи се от Втората световна
война до наши дни.
Няма да пришпорваме дружелюбните Зелени, нито ще
се учудваме на педантичността на аналитичните
Сини.
В крайна сметка светът може да се окаже едно
цветно и приятно място, където всъщност сме заобиколени от колоритни хора.

Художествена литература

БОЖИЯТ ГНЯВ
Жозе Родригеш
душ Сантуш
Португалска,
допечатка
стр. 448
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1113-4

Мистериозен военен камион спира през нощта
пред главния портал на Производствено обединение
„Маяк”, Челябинска област. Четирима мъже, облечени в униформи на руската армия, изскачат и избиват
служителите от охраната. Камионът, натоварен с
чеченски командоси, прониква на територията на
най-големия руски ядрен комплекс. Тридесет минути
по-късно чеченският отряд отпътува с две кутии
високообогатен уран от ядреното хранилище на комплекса.
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от 04.03
Художествена литература

Лайфстайл

НЕВИДИМИЯТ
ОГЪН
Хавиер Сиера

ПАРИЖКАТА ШКОЛА
ПО ЧАР
Джейми Кат Калън

Испанска,
първо издание
стр. 440
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1982-6

Американска,
първо издание
стр. 232
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1987-1

Най-важната тайна на човечеството е напът да
бъде разкрита.
Давид Салас е преподавател в Тринити Колидж. Той
приключва с дисертацията си и заминава на почивка в
Мадрид. Там има среща със старата приятелка на дядо
му – Виктория Гудман. Тя е известна писателка и води
курсове за хора, изкушени от литературата. Задачата
им е в стари книги да търсят следи за местонахождението на свещения Граал. Те обаче не подозират колко
опасно е заниманието им и какви последици може да
има. Докато един от тях не е намерен мъртъв.
Давид се впуска в разплитането на мистерията
заедно с Паула – красивата асистентка на лейди Гудман.

Тайните на френския стил, романтика и неподправеното обаяние
Тази книга е не просто наръчник по френски чар и
романтика, тя е вдъхновяващ манифест на интелекта, силния дух и самоуважението, с които всъщност
жената привлича мъжете. Благодарение на съветите
в нея всяка дама може да внесе парижки чар в живота си, като си купи красиво цвете, избере знаковия
си цвят или си припомни магията на танца. Така ще
започнете да изпитвате повече радост от живота и
смело ще разгърнете своята индивидуалност. А във
възхитените погледи на околните ще виждате само
потвърждение на вашето очарование!

от 10.03

Българска литература

ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ
Любомир Владикин
Българска, четвърто издание
стр. 304, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2008-2

Царица на градовете – тъй са те наричали старите летописци...
Виденията от книгата се превръщат във вълшебен свят и способстват за разкриване приказността
на старопрестолнината, към която авторът подхожда с почитание и неподправена любов. Владикин прави
възможно читателят да бъде докоснат от тази любов, да я почувства толкова близка, че да съхрани в
себе си чувството и спомена за миналото.

www.ikhermes.bg
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от 10.03
Художествена литература

ИЗВЪН КОНТРОЛ
Сандра Браун
Американска,
първо издание
стр. 408
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1990-1

Нов роман от кралицата на романтичния съспенс
Рай Малет е грубиян с вечно набола брада и има репутация, че лети и в най-неблагоприятните условия.
Само и само да изпълни задачата си. Така че, когато
е помолен да направи курс в непрогледна мъгла, за да
достави мистериозна черна кутия до някой си доктор
Ламбърт, Рай веднага се съгласява.
При кацането обаче той умишлено е заслепен и самолетът му се разбива. А за пратката пристига друг

човек – доктор Брин О’Нийл. Въпреки нежеланието на
Рай да се забърква в чужди проблеми, той е неустоимо
привлечен от интригата около товара му. И от мистериозната Брин.
Скоро двамата попадат в безмилостна надпревара. Трябва за 48 часа да доставят безценната кутия,
а по петите им са наемници и полицаи. Рай и Брин ще
се измъкнат невредими от ситуацията само ако се
доверят един на друг.
Съмнителен морал, безскрупулност на политичес
ките лидери, интереси на фармацевтичните компании
– всичко това в един спиращ дъха разказ.
Художествена литература

СКРИТИ ОГНЬОВЕ
Сандра Браун
Американска, допечатка
стр. 384, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1901-7

от 17.03
Исторически анализ

ЗАЩО РУСИЯ
НЯМА СЪЮЗНИЦИ
Николай Стариков
Руска,
първо издание
стр. 320
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1986-4

телство. Като се аргументира с исторически факти
и документи, в тази книга той смело заявява: „Всички
наши съюзници при първа възможност винаги ни предават! И не само – самите те създават възможностите за това! В отговор Русия продължава като
заслепена да воюва и да помага, да спасява и да създава, заплащайки с кръвта на своите синове. И тъй – година след година, век след век. А в отговор на нашата
помощ отново следва изключителна неблагодарност и
откровено предателство. Този порочен кръг не е прекъснат до ден днешен и не му се вижда краят”.

Нова книга от автора на бестселърите „Ликвидирането на Русия” и „Кой накара Хитлер да нападне
Сталин”
Подобно на всяка държава с дълга история, Русия
има огромен опит в участието си във военни и дип
ломатически съюзи. Според Николай Стариков, ако
внимателно се вгледаме в отношенията на страната с нейните партньори, пред нас постепенно ще се
разкрие картината на ужасяващо и системно преда-

Документалистика

ЛИКВИДИРАНЕТО
НА РУСИЯ
Николай Стариков
Руска, допечатка
стр. 400, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1811-9

от 24.03

от 17.03
Бестселър

ПРИКАЗКИ
Братя Грим

ЖИВОТЪТ Е ПРИКАЗКА

Немска, допечатка, луксозна
стр. 80, цена 12,95 лв.
ISBN 978-954-26-1145-5

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

FAIRY TALES
Brothers Grimm
Немска, допечатка, луксозна
на английски език
стр. 80, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1704-4

В продължение на десетилетия Вилхелм и Якоб Грим
преразказват немски народни приказки. Те въвеждат
малките читатели в един чуден свят, в който доброто винаги побеждава злото. В тези луксозни книги са
събрани дванадесет от най-хубавите им приказки.

бюлетин

Българска литература

За деца и юноши

ОСТРОВЪТ
Александър Секулов

Майстори на приказката

...най-добрата детска книга у нас през последните
20 години...
		
Александър Кръстев, „Аз чета”

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. Истинска битка. Не само кой да владее
загадъчната скала в морето, но и за сърцето на една
кралица с присмехулни очи. Всяко дете е само срещу
всички, а всички – заедно срещу опасната буря.

МИР НА КУМИРИТЕ
НИ

Жаума Солер и
Мария Мерсе Конангла

Бележки под линия II

Георги Мишев

Испанска, допечатка, луксозна
стр. 272, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1519-4

От нас зависи каква ще е собствената ни житейска история.
Кратки, забавни, наситени с мъдрост и емоция,
историите в тази книга ще ни изправят пред основни въпроси за това как живеем, как общуваме и какъв
смисъл придаваме на битието си. За да ни припомнят:
животът винаги е приказка.
Жаума Солер и Мария Мерсе Конангла са признати
експерти в областта на психологията и личностното
израстване. Създатели са на концепцията за емоционална екология, както и на Института за емоционална
екология. Любознателността и стремежът към нови
познания обуславят пътешествията на авторите по
целия свят. Целта им е да опознаят различни култури
и традиции, да разширят хоризонтите си.

Българска,
първо издание
стр. 336
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1999-4

Продължение на скандалните литературни мемоари
Животът ни тече в блянове по нормално човешко
общество, без кумири, попличности, вождове. Трийсет години след бедствието реалсоциализъм дочаках
ме „от всичко по малко”.
Вместо модерна държава, изградихме неуютни селища, изоставихме плодородни полета, смерч отвея
младите под чужди небеса. Страната е огромна канцелария за чиновническата класа. Обществото е в бара.
Пием си коктейла пред барплота и сочим чашата:
От същото! От същото! От всичко! И по много...
Ако			
може.
Георги Мишев
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