от 21.05
Българска литература

АНХЕДОНИЯ
Димо Райков
Българска,
първо издание
стр. 296
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1904-8

Хората плачат не от болката. Плачат, защото
няма кой да ги погали.
Смъртта на всеки един наш татко, на моя, на твоя,
всъщност е поредната малка смърт на България.

от 28.05
Върхове

Българска литература

ФЕНОМЕНЪТ ТЕСЛА
Хамиш Маккензи

ЧУЙ ЩУРЦИТЕ
Татяна Попова

Новозеландска,
първо издание
стр. 320
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1890-4

Българска,
първо издание
стр. 160
цена 12,95 лв.
ISBN 978-954-26-1921-5

Как Илън Мъск разпали електрическа революция, която ще сложи край на ерата на петрола.
Навсякъде по света електромобилите набират все
по-голяма популярност, а бизнес магнати влагат баснословни суми в задвижването на глобална електромобилна революция.
Отличеният с множество награди Model 3 на „Тесла” променя възгледите на обществото за моторните
превозни средства. Междувременно Илън Мъск предизвиква полемики в Туитър, а растящият дълг на „Тесла”
изправя компанията на ръба на финансовата пропаст.
Във „Феноменът Тесла” ще разберете защо Мъск се
опълчва както срещу нови играчи, така и срещу титани от автомобилната индустрия. Това е историята на
една компания, готова на всичко, за да превърне всяка
кола на пътя в електромобил.
Затегнете коланите!

Книгите
год. XV, бр. 175

Затова не можех да не я напиша тази книга. Защото
тя е за нашата горка съдба, българска. Защото тя е
разказ за ония хора светулки, без които светът би попаднал във вечна тъма.
Те блестят със своята привидна безличност... Те са
хора, които не налагат своята собствена светлина нарочно, с някаква користна цел. Те светят тихо, почти
незабелязано. Защото те светят с... душата си. Онова, което посяха в нашите сърца, няма цена. И в това
„посяване” се крие техният героизъм – тих, но властен, този толкова нужен и днес, и завинаги, героизъм
саможертва...
Да, за тях е моят роман.
Прочетете го.
И помълчете.
		
Димо Райков

Романът е победител в Деветия национален
литературен конкурс „Хермес”.
Това, което се случи, може да се случи във всяко едно
училище. Питам се защо се случи в нашето?
Този въпрос си задава младият учител по литература Николай.
Същият въпрос измъчва и училищния психолог Емил.
Една история за нажежени отношения между учители и ученици, за насилие и секс, за стряскащи зависимости.
Кабинет № 204 ще бъде отключен за вас. Готови ли
сте да надникнете в мрака на подсъзнанието и пагубните избори? Ще станете свидетели и на една любовна
връзка, избухнала между болезнената агония на съвестта и сянката на страстта.
„Чуй щурците” е съвременен трилър с оглушителна
мелодия.
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от 07.05
Документалистика

Българска литература

КОЙ НАКАРА ХИТЛЕР
ДА НАПАДНЕ СТАЛИН
Николай Стариков

ДНЕВНИЦИТЕ НА АЯ
Яна Станкова
Българска,
първо издание
стр. 128
цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1912-3

Руска,
първо издание
стр. 400
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1895-9

Шокиращи разкрития за причините за Втората
световна война от автора на „Ликвидирането на
Русия”
Тази книга е за онези, които направиха Втората
световна война възможна. Тя е за онези, които даваха
пари на Хитлер и на партията му. Тя е за онези, които
ґ помогнаха да дойде на власт. Тя е за онези, които им
предоставяха оръжие, нови територии и увереност в
собствената им сила. За онези, които имат всички основания да седят на подсъдимата скамейка и да споделят с лидерите на фашистка Германия отговорността
за техните невиждани престъпления.

Един разказ, който се развива около ръба на
реалността. Предимно отсам.
Един прекрасен, наглед съвсем обикновен четвъртък преобръща живота на една млада жена. В столичен квартал, който все още няма история, Ая намира
отдавна изгубената си сестра... само за да изчезне
отново. За да запълни пропастта между тях и да наваксат двайсет и петте години раздяла, тя ґ оставя
дневниците, които е водила от дете. Прочитайки написаното, сестра ґ решава да разкаже нейната история – понякога тъжна и трогателна, понякога смешна.
Но истинска. Историята на Ая...

За децата

Златно перо

33 ИЗБРАНИ БЪЛГАРСКИ
НАРОДНИ ПРИКАЗКИ

ИСТОРИЯТА НА
ДОКТОР ДУЛИТЪЛ
Хю Лофтинг

Българска, допечатка
стр. 72, цена 5,95 лв.
ISBN 978-954-26-0400-6

В томчето са подбрани 33 от най-популярните
и обичани български народни приказки.

Английска, допечатка
стр. 120, цена 4,95 лв.
ISBN 978-954-26-1791-4

Една от най-обичаните книжки на всички времена, с която вашето дете ще се забавлява искрено.

www.ikhermes.bg
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от 14.05
Българска литература

ЧУДОВИЩЕТО
Владимир Зарев
Българска,
първо издание
стр. 304
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1916-1

Роман за старостта, която настъпва, и за
младостта, която не иска да си тръгне.
Когато четях ръкописа на Владимир Зарев, нещо в
него ми напомни за „Страданията на младия Вертер”
от Гьоте – една емоционална и въздействаща книга. В

„Чудовището” също има много емоции. Заедно с това
обаче, написаното често ме препращаше към „Записки от подземието” на Достоевски. Тоест, към човека
в неговата противоречивост и двуполюсност. От
една страна, са симпатичните, красиви черти, които
той носи в себе си, а от друга – онова „черно пространство”, което също съществува в него. В това
отношение романът е много убедителен и аз смея да
твърдя, като опитен литератор, че той носи елемент
на класичност.
„Чудовището” е силно емоционален и мъдър
роман. За една красива и невъзможна любов, за времето и неговия безжалостен отпечатък, за надвисналата
сянка на Чудовището, зад която наднича Забравата.
			

от 16.05
Българска литература

Бестселър

ПЪТЕПИСИ ЗА ДУШАТА
НА БЪЛГАРИЯ
Ивинела Самуилова

АЗ ПРЕДИ ТЕБ
Джоджо Мойс
Английска,
допечатка
стр. 408
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1172-1

Българска,
допечатка
стр. 264 + 24 стр. цветно
приложение
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1795-2

Петнайсет вдъхновяващи истории, които
разпалват любовта към родното!

Стойо Вартоломеев

С този изключителен роман Джоджо Мойс пос
тига световен успех. Книгата е преведена на 38
езика, а филмът по нея се превърна в кинохит.

от 21.05
Художествена литература

Домашна библиотека

За децата

РЪКОВОДСТВО ПО
КЕТОГЕННА ДИЕТА
ЗА НАЧИНАЕЩИ
Ейми Рамос

ЛЮБИМИ
ПРИКАЗКИ

Американска,
допечатка
стр. 224
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1882-9

Кетогенното хранене никога не е било толкова лесно! С помощта на това ръководство ще
постигнете отлично здраве и добра форма бързо
и неусетно.
През последните години кетогенната диета завладя
света на здравословното и фитнес хранене. Множество
специалисти я препоръчват при хронични заболявания и
затлъстяване, а броят на доказателствата за ползите
от нея расте непрекъснато. Концепцията да се храните
с много мазнини и минимум въглехидрати обаче изглежда колкото проста, толкова и объркваща. Целта на тази
книга е да ви помогне да преминете на този режим и да се
придържате към него без затруднения. Тук ще намерите
кратко и ясно представяне на същността и основните
принципи на кетодиетата; 75 бързи за приготвяне рецепти, придружени с хранителни стойности; 14-дневен
хранителен план и списъци за пазаруване.

бюлетин

Българска,
второ издание
стр. 84
цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-1899-7

Подарете радост на вашите деца!
В това красиво томче са събрани осем приказки,
любими на децата по цял свят. Приказните истории в
съчетание с великолепните илюстрации ще доставят
радост и удоволствие на малчуганите. Адаптираните
текстове и едрият шрифт са подходящи за деца над
три години.

ДРУГАТА ЖЕНА
Даниъл Силва
Американска,
първо издание
стр. 400
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1896-6

Тя бе най-добре пазената му тайна...
В закътано селце насред планините на Андалусия мистериозна французойка започва да пише опасни мемоари –
историята на прочут мъж, в когото се е влюбила. Тя знае
една от най-строго пазените тайни на Кремъл. Преди
много години КГБ внедрява къртица в сърцето на западното разузнаване – човек, който е напът да се сдобие с
върховна власт. И да подчини света на Москва...
Единствено Габриел Алон, легендарният израелски
разузнавач, се заема да разобличи конспирацията. След
като застрелват един от най-важните му сътрудници,
Габриел е въвлечен в преследването и разкриването на
предателя и за пореден път се изправя срещу смъртоносната сила на руския шпионаж. Този път обаче в грандиозен финален сблъсък между Алон и руснаците на карта
е заложен световният ред. Търсенето на истината ще
го върне във времето на най-голямото предателство
на XX век, а изумителната развръзка ще остави читателите без дъх.

За децата

МИШ И МАШ
Анита Тарасевич

Българска,
първо издание
стр. 32
цена 7,95 лв.
ISBN 978-954-26-1924-6

Как да се справим с два пакостливи мишока,
които много обичат да правят бели?
Страх ли те е от мишки, мило дете? Мога да ти кажа
вълшебната дума, която ще ги прогони надалеч. Но преди
това ще ти разкажа една весела история в рими, за която художничката Надежда Кацарова е нарисувала чудесни
илюстрации – история за два съвсем нестрашни мишока
Миш и Маш, които някога живееха на моя етаж. Да, наистина живееха на моя етаж! Затова знам отлично какви
пакости вършеха и как с белите си дразнеха всички... Бяха
толкова самонадеяни, че дори и един котарак не успя да
ги стресне!... Е, вярно, че котаракът беше доста стар
и уморен... Но нека не издавам всичко... А да разгърнем
заедно книжката за Миш и Маш и да почетем...

www.ikhermes.bg
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