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Дългоочакваната трета книга от бестселъровата
поредица за Луиза Кларк
Българска литература

От автора на романа „Камбаната“

Психология за всеки ден

ПЪТЕПИСИ ЗА
ДУШАТА НА
БЪЛГАРИЯ
Ивинела Самуилова

ТЪНКОТО
ИЗКУСТВО ДА НЕ
ТИ ПУКА
Марк Менсън

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

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

Петнайсет вдъхновяващи истории, които разпалват любовта към родното

Най-четеното нонфикшън заглавие на Амазон през
2017 г.

Клуб Класика

Художествена литература

КМЕТЪТ НА
КАСТЪРБРИДЖ
Томас Харди

ЛИЧНИ МОТИВИ
Александра Маринина

Английска,
трето издание, луксозна
стр. 352
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1825-6

Ново луксозно издание на един от най-знаковите
романи на Томас Харди

Руска,
първо издание
стр. 400
цена 16,95 лв.
ISBN 978-954-26-1827-0

Анастасия Каменская се заема с нов заплетен случай, който ще заинтригува почитателите на крими
загадките
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ГОРЧИВО НЕБЕ
Нора Робъртс
Американска,
второ издание
стр. 416
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1832-4

малтретиращия я бивш съпруг. А Уила, която е израснала там, смята това за нахлуване в дома .
Те са сестри, но изобщо не се познават и трябва
да се научат да съжителстват заедно без скандали.
Наоколо обаче броди опасен психопат, който се приближава все повече до тях. Те ще се опитат да преглътнат горчивината, за да спасят живота си и ранчото, а
междувременно ще намерят това, което е липсвало и
на трите – истинско семейство.

Художествена литература
Вълнуваща история за любов и непреодолима страст

Джек Мърси умира и оставя в наследство ранчо за
двайсет милиона долара. Трите му дъщери, всяка от
различна майка, са се събрали да чуят завещанието.
Жените са шокирани да научат, че за да наследят каквото и да е, трябва да живеят една година заедно в ранчото. За Тес, която пише сценарии и иска просто да си
вземе парите и да се върне в Холивуд, това е кошмар.
Лили намира убежище в красивото планинско кътче от

АЛЧНОСТ В СМЪРТТА
Нора Робъртс
Американска,
допечатка
стр. 352
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1731-0

Разговорници Хермес

Разговорници Хермес

БЪЛГАРСКОАНГЛИЙСКИ
РАЗГОВОРНИК

БЪЛГАРСКО-РУСКИ
РАЗГОВОРНИК

Испанска,
допечатка
стр. 192
цена 5,00 лв.
ISBN 978-954-459-951-5
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Испанска,
допечатка
стр. 192
цена 5,00 лв.
ISBN 978-954-459-957-7
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от 14.08
Художествена литература

КЪЩАТА НА
ШПИОНИТЕ
Даниъл Силва
Американска,
първо издание
стр. 432
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1834-8

от 14.08
Българска литература

ДОМ
Камелия Кучер
Българска,
допечатка
стр. 288
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1814-0

от 21.08
Художествена литература

ИЗЧЕЗНАЛИТЕ
МОМИЧЕТА
Джейн Ан Кренц
Английска,
първо издание
стр. 328
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1838-6

История за алчност и изкупление на фона на
най-сериозния конфликт на нашето време

Една трогателна история, преплела много човешки
съдби

Тайни, предателства и неочаквани разкрития в
най-новия роман на авторката

Терористи от „Ислямска държава“ извършват
кървав атентат в сърцето на Лондон. На пръв поглед
атаката изглежда безупречно замислена и изпълненa, но
има едно слабо звено: мароканецът, осигурил оръжията. Следата отвежда Габриел Алон и екипа му до Южна
Франция и дома на Жан-Люк Мартел и Оливия Уотсън.
Красивата бивша манекенка се преструва, че не знае,
че Мартел дължи огромното си състояние на наркобизнеса. Той, от своя страна, най-безцеремонно сключва
сделки с хора, които целят унищожението на Западния
свят. Заедно те ще се превърнат в неочаквани герои в
глобалната война срещу тероризма.
Легендарният шпионин се впуска в шеметно пътешествие от бляскавото крайбрежие на Сен Тропе до
най-бедните предградия на Казабланка. Той ще трябва
отново да се изправи срещу мозъка на „Ислямска държава“ – Саладин.

Париж, 2016 г.
Франсоа Бернард е уважаван преподавател в Сорбоната и литературен критик. Той разказва една история, която започва, когато е бил на 13 години.
Марсилия, 1967 г.
Франсоа расте без обич и подкрепа от отчуждените
си родители. И го приема за нормално. До деня, в който
семейството на най-добрия му приятел Джейкъб го
кани на вечеря. Сравнението между уюта и топлината
в тяхната къща и студенината и пустотата в неговия
дом е болезнено. В тежката и драматична за него нощ
Франсоа среща младата и красива алжирка Фатима. И
това белязва живота му завинаги. Благодарение на нея
той тръгва по пътя на съзряването. Път, който ще
го отведе в Париж, но и много по-далеч – към любовта,
прошката и осъзнаване смисъла на живота.

Шарлот не може да се свърже с доведената си сестра Джоселин, за да  каже, че една от най-близките 

от 14.08
Учителя Дънов

ПЕТЪР ДЪНОВ:
ЗА ХРИСТОС
И НОВОТО
ЧОВЕЧЕСТВО
Съставител
Светла Балтова
Българска, допечатка
стр. 208
цена 6,95 лв.
ISBN 978-954-26-0992-6
Сборник с едни от най-знаковите беседи на Учителя

бюлетин

от 21.08
Клуб Класика

ЗНАХАР
Тадеуш ДоленгаМостович
Полска,
допечатка
стр. 288
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1262-9

Любимата полска класика на поколения читатели

приятелки е намерена мъртва. Красива, интелигентна и безразсъдна, Джоселин и преди е изчезвала безследно, за да се откъсне от света на технологиите,
но никога за толкова дълго. За да открие сестра си,
Шарлот наема частния детектив Макс Кътлър, който наскоро се е преместил в Сиатъл. Той е разведен,
преуморен и почти разорен, но е готов на всичко, за да
намери момичето.
Срещу Шарлот и Макс е извършено покушение, което едва не отнема живота им. Въпросите около изчезването на Джоселин стават все повече, а отговорите
могат да дадат най-близките  приятелки. Но кои от
тях казват истината?
Шарлот няма друг избор, освен да се довери на Макс.
Тайните от миналото на Джоселин обаче заплашват да
я погълнат – нея и всеки, който застане на пътя ...

от 28.08

от 28.08

Художествена литература

МОЕТО БЕБЕ
Албум и дневник

СЕЗОНЪТ НА
МАСЛИНИТЕ
Каръл Дринкуотър

стр. 48
цена 14,99 лв.
ISBN 978-954-26-1164-6

Английска,
първо издание
стр. 304
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1824-9

Жизнеутвърждаваща история, разказана с топлината и яркостта на средиземноморското слънце

Каръл и Мишел сключват брак на екзотичен остров
в сърцето на Тихия океан и се завръщат в любимата
си маслинова ферма като съпрузи. В Прованс ги очаква
тежка работа, но и надежда за бъдещето. Сега те са
изправени пред ново предизвикателство: как да развият максимално фермата, в която има петдесет мас
линови дръвчета, и да произвеждат екстра върджин
зехтин. Двамата отново се сблъскват с безумните
изисквания на френската бюрокрация.
Мишел заминава за Париж по работа и Каръл се нагърбва с беритбата и пресоването на маслините. Тя е
поела и друг ангажимент – роля, която изисква много
време и усилия, а освен това е бременна. В разгара на
сезона на маслините се случват драматични събития,
които хвърлят сянка върху живота на семейството.

В този албум дневник ще записвате всеки етап в
развитието на бебето и ще отбележите първата му
усмивка, първата лъжичка пюре или каша, първата му
Коледа и много други значими събития от раждането
до първия рожден ден. Веселите илюстрации и специалните места за снимки превръщат Моето бебе в красив
и уникален семеен спомен.

www.ikhermes.bg

МОЕТО БЕБЕ
Албум и дневник
стр. 48
цена 14,99 лв.
ISBN 978-954-26-1163-9
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