от 25.09
Подаръчно издание

БАРСА:
ИЛЮСТРОВАНА
ИСТОРИЯ НА
ФК „БАРСЕЛОНА“
Гийем Балаге
Английска,
първо издание, луксозна
стр. 208
цена 34,95 лв.
ISBN 978-954-26-1847-8

Официалната история на легендарния клуб!

„Барса“ е един от най-популярните и обичани футболни клубове в света заради уникалната си философия,
красив стил на игра и футболни легенди като Йохан
Кройф, Христо Стоичков, Роналдиньо, Лионел Меси.
Тази официална история на клуба проследява неговата
над стогодишна история от паметни победи, напрегнати сблъсъци и социална ангажираност, които печелят сърцата на хиляди фенове по света и превръщат
„Барса“ в културен и спортен феномен.

от 25.09
Клуб Класика

БИХ УМРЯЛ ЗА
ТЕБ И ДРУГИ
ИЗГУБЕНИ
ИСТОРИИ
Ф. Скот Фицджералд
Американска,
първо издание, луксозна
стр. 464
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1849-2
За пръв път на български последните неиздавани
разкази на Фицджералд

Сборникът съдържа осемнайсет неиздавани, непознати или смятани за безвъзвратно изгубени разказа
на легендарния писател. Писани в края на 30-те години на миналия век, те са били отхвърлени от редакторите заради провокативната си тема и стил или са
потънали във водовъртежа на последните години от
живота на Фицджералд. Дори когато се е нуждаел от
пари и вниманието на критиците, писателят е предпочел да останат непубликувани, вместо да допусне
редакторска намеса.
Разказите показват Фицджералд в различна светлина и затвърждават позицията му на една от знаковите фигури в историята на американската литература. В книгата са включени и снимки от личния архив
на автора.

Книгите
год. XIV, бр. 167

от 25.09
Художествена литература

МЪЖЪТ ОТ
КОНСТАНТИНОПОЛ
Жозе Родригеш
душ Сантуш
Португалска,
допечатка
стр. 360
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1633-7

Вдъхновен от реални събития роман за живота на
един визионер, изиграл ключова роля в изграждането
на модерното общество.

Млад мъж пристига в най-луксозния хотел в Лисабон, за да види умиращия си баща. Калуст Саркисян е
изпаднал в кома и когато идва за кратко в съзнание,
иска да се сбогува със сина си. За изненада на Крикор,
баща му със сетни сили посочва към купчина листове
и изрича последните си думи: Какво е красотата?
Арменецът взема листовете, за да открие, че
това са мемоарите на баща му, озаглавени „Мъжът
от Константинопол“. Крикор трескаво започва да
чете и попада в напълно непознат свят – Константинопол в залеза на Османската империя. В този период
на религиозно напрежение и динамични промени малкият Калуст израства, заобиколен от красотата на
града на Босфора.
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от 04.09
За начинаещи

Художествена литература

НАРЪЧНИК ПО
ОСНОВИ НА
РИСУВАНЕТО
Барингтън Барбър

БЯЛА ХРИЗАНТЕМА
Мери Лин Брахт
Американска,
първо издание
стр. 304
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1813-3

Дебютен роман за почитателите на „Мемоарите
на една гейша“ и „Ловецът на хвърчила“

Като хеньо – жена водолаз, Хана се радва на независимост, непозната за повечето корейци. Докато един
ден, в опит да предпази по-малката си сестра от японски войници, тя заема мястото  като тяхна пленница.
Еми е прекарала последните 60 години в опити да
забрави саможертвата на сестра си. Вече е време да
се изправи срещу миналото си, за да живее спокойно в
настоящето.

Английска,
първо издание
стр. 208
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1748-8

Открий художника в себе си!

Това практическо ръководство включва методи,
практикувани и утвърдени във времето от множество
ученици и професионални художници. Благодарение на
дългогодишния си творчески и преподавателски опит
Барингтън Барбър обобщава тези методи и предлага
ефективни начини за приложението им в процеса на рисуване. Наръчникът включва 350 илюстрации и полезни
насоки за начинаещи и за напреднали.

от 04.09
Подаръчно издание

ЗОВ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ
Арнолд Шварценегер
Американска,
второ издание, луксозна
стр. 528
+ 64 стр. приложения
цена 29,95 лв.
ISBN 978-954-26-1257-5

Вдъхновяващата история на най-успелия емигрант

За пръв път Арнолд Шварценегер разкрива своята
невероятна история – историята на най-успелия емигрант. Роден в години на глад и лишения в австрийско
градче, той става най-великият състезател по бодибилдинг в света, основава собствена печеливша компания за недвижими имоти и бодибилдинг, превръща се
в популярна кинозвезда и печели два пъти изборите за
губернатор на Калифорния.

www.ikhermes.bg

септември 2018 г.

от 11.09
Здравна литература

ЛЕЧИТЕЛЯТ
МЕДИУМ: НАЙПОЛЕЗНИТЕ ХРАНИ
Антъни Уилям
Американска,
първо издание
стр. 376
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1820-1

познатите лечебни свойства на над 50 храни: плодове,
зеленчуци, билки и подправки и диворастящи храни. Освен болестните състояния и симптомите, при които
помагат, ще научите и ползите от тях в емоционален
и духовен план. Благодарение на ценната информация
в тази книга ще можете да се погрижите за своето
здраве и това на близките ви хора и отново да се радвате на пълноценен живот.

от 13.09

от 13.09

Бестселър

Българска литература

ТЪНКОТО ИЗКУСТВО
ДА НЕ ТИ ПУКА
Марк Менсън

БАБО, РАЗКАЖИ
МИ СПОМЕН
Ивинела Самуилова

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

Българска,
допечатка
стр. 320
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1626-9

Здравна литература
50 храни за здраве и пълноценен живот

След като в първата си книга направи революционни разкрития за същността на разпространени
болестни състояния като автоимунните заболявания, депресията и рака, сега Антъни Уилям ни посочва
средствата да се преборим с тях. Той ни запознава
с най-големите заплахи за здравето ни и ни разкрива четирите групи храни, с които да се излекуваме и
предпазим. Тук ще намерите подробни описания на не-

от 11.09
Българска литература

ДИВ ОГЪН
Анчо Калоянов
Българска,
второ издание
стр. 264
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1783-9

Вторият исторически роман от триптиха за Април
1876, за войните от 1912–1918 г. и за Девети 1944 г.

В „Димитър Злочести и Войводата Патрев“ в Източния Балкан бе доведен „българският Христос“, а в
„Див огън“ пак тук от събитията през 1923 г. е изведен
„братоубиецът Каин“ (търсен бе и не бе намерен).
Черната вест от Ньой през 1919 г. в Ченге е изпреварена от смъртоносна епидемия по децата. И селото
се възправя срещу нея, въоръжено с лечителската сила
на изкуството на един зограф по принуда. И със заве-

бюлетин

ЯЖТЕ МРЪСНО!
Джош Акс
Американска,
допечатка
стр. 384
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1681-8

Най-четеното нонфикшън заглавие на Амазон през
2017 г.

Победител в националния конкурс „Моята любима
книга“ 2016 г.

от 18.09

от 18.09
Съвременни европейски
романи

Българска литература

ЗАКОНЪТ
Владимир Зарев
щания от дедите „див огън“, придобит от триене на
дърво о дърво и наричан още „Божи огън“.
Читателят държи в ръцете си шепа живи въглени
от този огън и от онова време след Ньой, от което ни
делят сто години.

от 13.09
Подаръчно издание

МАЛКИЯТ ПРИНЦ
Антоан дьо Сент
Екзюпери
Френска,
допечатка, луксозна
стр. 112
цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1447-0

Малкият принц идва от далечна планета и се опитва да разбере света на възрастните. Заедно ще на
учите, че „...най-хубавото се вижда само със сърцето“.
Луксозно издание на една от вечните книги, които
всеки трябва да прочете. Тя съдържа непреходни истини за живота, любовта и приятелството.

ПИЯНИ ДЪРВЕТА
Ада Дориан

Българска,
четвърто издание
стр. 664
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1850-8

Немска,
първо издание
стр. 208
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1830-0

По трилогията е заснет култовият сериал „Дървото на живота“

Пътуване сред спомените за дома, обичта към
дърветата и нарушените обещания

Законът е последна част от романовата трилогия
на Владимир Зарев, с която завършва епичната семейна сага на Вълчевия род. Действието в Законът обхваща времето от „перестройката“ до наши дни. Изпълнен с ярки характери и помитащи любови, с повличащи
събития и пределни човешки изпитания, този роман
пресъздава сложната, многозначна и противоречива
истина за прехода в България. Разказва за свободата и
безмерната власт, която носят големите пари.
Героите не са идеализирани, нито романтично приповдигнати, те са герои на Достоевски, пренесени в ХХ
век в състояние между религиозно смирение и разрушително насилие, между детинска наивност и безспорен
търговски нюх. Определението „българския Балзак“ лично бих заменил с по-подходящото сравнение с Достоевски и дори с Булгаков.
Ди Пресе

Ерих е възрастен учен, който е посветил живота си
на дърветата. И е самотен, защото жена му – Даша, го
е напуснала и се е върнала в родината си, след като той
е отказал да се пенсионира. За да компенсира загубата
, засажда дървета в спалнята си. Години по-късно те
вече са пораснали и ситуацията излиза извън контрол.
Дъщеря му се опитва да го убеди да постъпи в дом
за възрастни хора. Наема му домашна помощница, която той изгонва. За всеобща изненада обаче се сприятелява с момичето от съседния апартамент. Катарина е
на седемнайсет, избягала е от дома си и от училище и
се бори с мъката от раздялата на родителите си. И
двамата осъзнават, че са допускали грешки, и намират
в лицето на другия спокойствие и надежда.
Ерих си припомня експедициите във величествените сибирски гори и неизмеримата любов, която все
още изпитва към Даша и към дърветата.

www.ikhermes.bg

септември 2018 г.

