
Търговски каталогТърговски каталог

Издателска къща Хермес“Издателска къща Хермес“
Нови книги 2021

Художествена литература
Нехудожествена литература

Книги за деца и юноши



2 PBКаталог 2021    •    30 години Издателска къща „Хермес“ Каталог 2021    •    30 години Издателска къща „Хермес“

Художествена литература

ЛЯТО КРАЙ БРЕГА НА СВЕТУЛКИТЕ
Джени Хейл

На дванайсет Хали прави списък с целите си. Когато 
е на трийсет, тя съжалява, че изобщо го е написала. 
Защото последната воля на леля  е да го изпълни, за 
да получи наследството си.
За Хали градчето Бряг на светулките е любимото 
място на света. Обаче когато пристига със семейс
твото и найдобрия си приятел Бен, сърцето  се 
къса. Чичо Ханк е съкрушен. Леля Клара вече я няма, а 
на Хали  липсват нейните съвети.
В края на лятото ще се окаже, че за да намери щастие
то, Хали просто трябва да изпълни стария си списък.

288 с., цена 15,95 лв.
ISBN 9789542620341

НОЩНА МУЗИКА
Джоджо Мойс

Испанската къща е порутено имение в Норфък. След 
смъртта на собственика мнозина искат да се до
могнат до имота поради различни причини. А за Иза
бел да се нанесе там е въпрос на оцеляване. Неотдав
на съпругът  е починал и е оставил единствено 
дългове след себе си. Доскоро водила охолен живот на 
известна цигуларка, сега Изабел трябва да се справя 
с всекидневните финансови нужди на семейството 
си. Както и с крайно необходимия ремонт на къщата, 
чиято наследница се оказва.
А и с всички, които искат да се домогнат до имота.

416 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542620716

У ДОМА ЗА КОЛЕДА
Джени Хейл

Али обича Коледа. Затова е на седмото небе, когато 
започва работа като управител на старото имение 
Ашфорд. А това включва и организирането на колед
ното тържество на семейство Марли. С бюджет, 
поголям от всичките  спестявания, и цял отряд от 
персонала по поддръжката, това не би трябвало да е 
особено трудно…
Срещайки се обаче с членовете на семейството, Али 
започва да се пита дали ще се справи със задачата. 
Но тя е решена на всичко, за да събере семейството 
и те да прекарат една незабравима Коледа.

304 с., цена 15,95 лв.
ISBN 9789542621256

ИГРА НА КОТКА И МИШКА
Сандра Браун

Дрекс има само една цел. Да залови негодника, убил 
майка му. В продължение на трийсет години измамни
кът променя външността и самоличността си. Оп
лита в мрежите си богати жени, присвоява парите 
им и изчезва, без да остави никакви следи. Заедно с 
него изчезват и жертвите му.
Когато успява да стигне до него, Дрекс знае, че за да 
го залови, трябва да е внимателен и много изобрета
телен. Но първо трябва да разбере дали младата и 
привлекателна Талия Шафър е следващата жертва на 
измамника, или е негов съучастник

448 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542620167

МАГАЗИНЧЕТО ЗА  
ПОДАРЪЦИ И УСМИВКИ
Кн. 5 от серията „Валери Лейн“
Мануела Инуса

В магазинчето на Орхид всеки може да намери 
найподходящия подарък за любимия човек. А това, 
което собственичката предлага неизменно, е своята 
лъчезарна усмивка. Винаги в добро настроение, Орхид 
е готова да помогне на всеки, дошъл при нея, или поне 
да го изслуша.
Напоследък обаче радостта все почесто  убягва. 
Защото приятелят  Патрик не желае да  се довери. 
Връзката им от известно време е в криза, а негова
та затвореност довежда Орхид до отчаяние. Особе
но сега, когато в живота  се появява нов мъж.

240 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542621218

ИТАЛИАНСКОТО МОМИЧЕ
Лусинда Райли

Розана е само на единайсет, когато се запознава с 
Роберто. Тя се влюбва в красивия оперен певец и се 
заклева, че един ден ще се омъжи за него. Роберто 
също не остава безразличен към ангелския  глас.
Благодарение на безспорния си талант Розана печели 
стипендия за „Ла Скала“. Скоро пътищата им с Ро
берто отново се преплитат. Те са невероятен екип и 
в живота, и на сцената, въпреки лошата му репута
ция. Любовта им е всепоглъщаща, но и разрушителна, 
а тайните от миналото на Роберто заплашват да 
помрачат щастието им.

432 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542620976

СЪДРУЖНИЦИ ПО НЕВОЛЯ
Сандра Браун

Преди двайсет години четирима души се опитват да 
извършат перфектния обир. И почти успяват да се 
измъкнат с половин милион долара. Но на следващия 
ден всичко се обърква.
Един от тях влиза в болница. Друг – в затвора. Тре
тият е убит. А на четвъртия му се разминава.
Ардън Максуел е дъщеря на мъжа, за когото всички 
предполагат, че е изчезнал заедно с парите от обира. 
И с кръв по ръцете. След дълги години в опити да 
избяга от миналото си тя се завръща в семейния 
дом в Тексас. Но Ардън не знае, че двама от съучаст
ниците на баща  все още живеят там. И следят 
всяко нейно движение.

352 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542621133

НЕЖНО ОТВЛИЧАНЕ
Сандра Браун

На малък остров отбрано общество празнува откри
ването на луксозен хотел. Строителният инженер 
Скаут забелязва невероятно красива и магнетична 
жена. Замаян от напитките и насърчен от непозната
та, той я целува, но се оказва, че е попаднал в клопка.
Скаут се опитва да се противопостави на похити
телите си, но е прострелян и отведен в дивата част 
на острова. Въпреки че е тревожен и гневен, той е и 
омагьосан от езическото преклонение на полинезий
ците към радостта от живота и любовта. Пленен е 
и от невероятната Шантал.

208 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542620853

МАЛКАТА УЛИЧКА  
НА ГОЛЕМИТЕ СЪРЦА
Кн. 6 от серията „Валери Лейн“
Мануела Инуса

Много неща са се случили на „Валери Лейн“ през послед
ните три години. Нови любови са разцъфтели, токсич
ни връзки са се разпаднали. Детски крачета вече 
припкат по паважа на любимата уличка в Оксфорд. 
Промени са настъпили в живота на всички собствени
ци на магазинчета, но едно си остава същото – 
топлото приятелство, което ги свързва. 
Но тогава се случва нещо неочаквано и Лори, Кийра, 
Руби, Сюзън и Орхид трябва да са посплотени от вся
кога, за да изпълнят желанието на скъп приятел.

240 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542621232

УТРИННО СИЯНИЕ
Сара Джио

През 50те на улицата с плаващите къщи в Сиатъл 
Пени Уентуърт мечтае за живот, изпълнен с любов и 
сигурност. Доскоро муза на добиващия все поголяма 
популярност художник, сега тя е пренебрегната и не
щастна. А един ден просто изчезва.
В днешно време Ейда Санторини се нанася в същата 
очарователна къща на езерото. Един ден в стар сан
дък тя намира писма и спомени, говорещи за 
страстна любовна афера. Очарована от мистериоз
ната Пени, Ейда се заема да открие историята на 
живота на тази красива жена с трагична съдба.

304 с., цена 15,95 лв.
ISBN 9789542621058
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ПРОБУЖДАНЕ
Кн. 1 от трилогия „Сърцето на дракона“
Нора Робъртс

Когато е малка, бащата на Брийн  разказва приказки 
за вълшебни места. Днес Брийн е тревожна млада 
жена. Един ден тя разбира за банкова сметка на нейно 
име, която майка  е крила от нея. Използвайки част 
от сумата за дълго жадувано пътуване до Ирландия, 
тя ще намери отговори на въпроси, които дори не е 
подозирала, че иска да зададе.
Тук тя ще научи кой е мъжът със сребристи коси, 
който я преследва от известно време. А също и защо 
сънува дракони. И че съществува магичен портал, 
който ще я отведе до съдбата .

480 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542620860

СИНЪТ НА МАЙСТОРА НА МАСКИ
Алисън Ричман

1890 г. Кийоки учи традиционните техники на япон
ското изобразително изкуство. А мечтае да замине 
за Париж и да рисува в багрите на импресионистите.
Рюсей, бащата на Кийоки, е посветил живота си на 
изработването на маски за театър Но. Почитан 
като найвдъхновения майстор на своето поколение, 
той очаква единственият му син да го наследи, а не 
да се влияе от западните представи за красота.
В търсенето на своя път, Кийоки трябва да избере 
между синовния дълг и следването на собствените 
си мечти.

352 с., цена 15,95 лв.
ISBN 9789542621065

ПРАЗНИЦИ В СМЪРТТА
Нора Робъртс

Личният треньор Трей е във върховна форма. Ако не се 
брои ножът, забит в идеално оформените му гърди.
Скоро Ив Далас открива много жени, които са били 
омайвани, използвани и рекетирани от нарцистичния 
негодник. А докато проверява дългия списък с враго
ве на Трей, тя трябва да се справи с още няколко 
списъка – тези за коледното пазаруване и за приема, 
който тя и съпругът  организират.
Без настроение за празнуване, Ив се опитва да 
пренеб регне неприязънта си към жертвата и да раз
крие загадката на убийството .

400 с., цена 16,95 лв.
ISBN 9789542620556

МЪГЛИВОТО ЕЗЕРО
Джейн Ан Кренц

Преди време в градчето Фог Лейк избухва експлозия, 
при която се отделят опасни газове. Когато жители
те се събуждат, откриват, че самите те са се про
менили. Някои имат видения. Други чуват гласове.
Каталина и Оливия имат разследваща кантора и из
ползват дарбите си, за да разрешават случаи. Когато 
Оливия изчезва, Каталина започва издирване. Никой не 
приема изчезването сериозно, освен Слейтър Ар
ганбрайт. Той се появява в офиса  с предупреждение 
и аура, която привлича Каталина, но и на която не 
може да се довери.288 с., цена 15,95 лв.

ISBN 9789542620747

СЕГА И ЗАВИНАГИ
Кн. 1 от трилогия „Хотелът“
Нора Робъртс

Братята Монтгомъри притежават строителна 
фирма. Те обожават работата си и найвече да 
вдъхват нов живот на изоставени сгради. Затова 
купуват красива стара постройка, за да я реновират 
и превърнат в хотел „Бунсборо“.
Но Бекет, архитектът в семейството, не може да се 
съсредоточи върху работата си. Първата му любов – 
Клеър – се е завърнала в града. Найдобрите приятелки 
на Клеър и един романтично настроен призрак искат 
да помогнат на двамата да повярват, че въпреки не
волите, човек не бива да изпуска шанса си да обича.

368 с., цена 15,95 лв.
ISBN 9789542620396

ЛАЗУРНИЯТ БРЯГ
Мамен Санчес

1956 г., Брюксел.
Пиер Пиерло си спомня за славните години в борбата 
на Съпротивата. А днес неговото задължение е да 
пази първия министър от опасности в мирно време.
Но монархията е разтърсена от небивал скандал. Го
вори се, че крал Бодуен и мащехата му имат връзка. 
Пиерло е изпратен да шпионира кралската двойка при 
пътуването им до Ница, за да потвърди или отхвър
ли слуховете. Но когато пътя му пресича една изис
кана аристократка, Пиер ще забрави и мисия, и роди
на, че и собственото си име.

272 с., цена 15,95 лв.
ISBN 9789542620792

ПОСЛЕДНИЯТ ЛЮБИМ
Кн. 2 от трилогия „Хотелът“
Нора Робъртс

Оуен е найорганизираният от семейство Монт
гомъ ри. И въпреки недоволството на братята му от 
несекващите му списъци със задачи, хотел „Бунсбо
ро“ ще отвори по график.
Единственото нещо, което не влиза в плана на Оуен, 
е Ейвъри – собственичката на пицария „Веста“, от
където младата жена наблюдава строителните дей
ности, както и самия Оуен. Получила от него предло
жение за брак още в детската градина, той никога не 
е излизал от мислите . Но привличането, което из
питва сега, е далеч от невинната детска игра.

368 с., цена 15,95 лв.
ISBN 9789542620402

ЕДНО НЕЗАБРАВИМО ЛЯТО
Сю Муркрофт

ТЪРСИ СЕ уредник за ваканционно селище.
КЪДЕ? Идилично селце на бреговете на Норфък.
ГАРАНТИРАМЕ: няма да имате никакъв мобилен сигнал, 
никакъв безжичен интернет и найважното – никакви 
проблеми!
КОЙ? Идеалната кандидатка търси бягство от изне
веряваща отрепка, спасение от странната си бра
товчедка и почивка от предателите, доскоро позна
ти като приятели.
КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ? Настаняване в кокетна вила, 
плюс лято, изпълнено със слънчеви дни. О, и среща с 
мъжа на мечтите ви.

352 с., цена 15,95 лв.
ISBN 9789542620839

320 с., цена 15,95 лв.
ISBN 9789542620952

ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД
Кн. 3 от трилогия „Хотелът“
Нора Робъртс

На пръв поглед сдържаният Райдър Монтгомъри е 
груб и необщителен. На пръв поглед Хоуп Бомон е 
съвършена. От безупречния  външен вид до всеот
дайността, с която работи като управител на се
меен хотел „Бунсборо“.
Загърбила стария си начин на живот, сега Хоуп е из
правена пред ново предизвикателство – да се справи 
с искрите, които прехвърчат между нея и Райдър.  
И докато инатът пречи и на двама им да разкрият 
чувствата си, то романтичният призрак Лизи ще 
им помогне да повярват в истинската любов.

ТАЙНИ ОТ ОСТРОВА
Барбара Ханей

Когато Фрея е съвсем млада, тя решава да помогне 
на сестра си и става сурогатна майка на детето на 
Пърл. Но това  коства много.
Десетилетия покъсно Фрея е разведена, няма деца, а 
домът  е изгорял при пожар. Затова, когато племен
ницата  Били  предлага покрив над главата и работа 
на красивия Магнетик Айланд, Фрея се съгласява.
Трите жени ще се съберат под тропическото слънце 
на Австралия. Дали ще успеят да простят миналите 
грешки, или премълчаното през годините ще ги от
далечи завинаги една от друга?352 с., цена 15,95 лв.

ISBN 9789542620419
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МОРЕ ОТ СПОМЕНИ
Фиона Валпи

Когато Кендра отива да посети Ела в старческия дом, 
тя не подозира колко малко знае за живота на баба си. 
Паметта на Ела отслабва и тя е решила да направи 
един последен подарък на внучка си – своите спомени.
През 1938 г. Ела заминава за Франция. Там тя се за
познава с очарователните Кристоф и Каролин. Между 
Ела и Кристоф пламва любов. Тогава избухва войната. 
Ела се завръща в Шотландия и се записва като добро
волка във военновъздушните сили. Именно там сре
ща Ангъс, за когото се омъжва. Защото смята, че 
Кристоф е загинал.

320 с., цена 15,95 лв.
ISBN 9789542620112

КОГАТО ТЕ СЪНУВАХ
Холи Милър

Джоел се е зарекъл повече да не се влюбва. Защото 
любовта води след себе си болка. Но когато среща 
Кали, той не може да устои на привличането. Двама
та откриват един в друг онази любов, за която всич
ки бленуваме.
Но Джоел има страхове. Сънищата му за хората, кои
то обича, винаги се сбъдват. И добрите, и лошите.
Една нощ Джоел сънува кошмар за Кали. Сега двамата 
са изправени пред трудно решение. Може ли Кали да 
остане, знаейки съдбата си? Джоел обича ли я доста
тъчно, за да избере нейното щастие пред своето?

400 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542620648

ИСКРИЦИ В МРАКА
Шарън Камерън

1942 г., Пшемишъл, Полша
През последните години Стефания е успяла да влезе в 
живота на семейство Диамант. Тя работи в магази
на им, живее в дома им. И се влюбва в сина им Изио.
Когато германската армия настъпва, семейство 
Диамант са изселени в гетото. Една нощ на вратата 
се появява братът на Изио. Стефания взема труд
ното решение да го скрие, а впоследствие и още 
дванайсет евреи. Скоро обаче се появяват есесовци 
и конфискуват къщата. Стефания е изправена пред 
мъчителен избор – да избяга или да остане.400 с., цена 17,95 лв.

ISBN 9789542620655

ЗНАХАР
Тадеуш ДоленгаМостович

Хирургът Рафал Вилчур се радва на блестяща кариера 
и щастлив брак. Един ден обаче съпругата му съоб
щава, че го напуска. Съкрушеният Вилчур става 
жертва на крадци. След нападението професорът 
получава амнезия.
Минават години. Антони Кошиба се скита по селата 
и лекува различни болести и травми, а славата му 
бързо се разнася. Местният лекар обаче иска да от
страни конкурента си. Срещу него е заведено дело, а 
някой в съдебната зала ще познае в лицето на обви
няемия отдавна изчезнал човек, когото всички смя
тат за мъртъв.

288 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542620822

РАЗУМ И ЧУВСТВА
Джейн Остин

Сестрите Дашууд са много различни. Елинор е вглъ
бена, деликатна и спокойна, а малката  сестра Мари
ан е пламенна, открита и непоправима романтичка. 
След смъртта на баща им те са принудени да напус
нат дома си и перспективата да сключат изгоден 
брак, и то по любов, изглежда почти нереална. Тайни, 
неочаквани обрати и предателства прекъсват брач
ните игри. Сестрите ще разберат, че нито само 
умът, нито само сърцето ще ги отведат до истин
ското щастие. Ключът към него е магията между 
разума и чувствата.400 с., цена 19,95 лв.

ISBN 9789542620815

БРУЛЕНИ ХЪЛМОВЕ
Емили Бронте

Хийтклиф е подхвърлено дете, което намира подслон 
в йоркширското имение „Брулени хълмове“. Господа
рят го отглежда редом с другите си деца – Хиндли и 
Катрин. След смъртта му за Хийтклиф настъпват 
тежки дни. Хиндли го тормози и унижава, но с Катрин 
са неразделни и близостта им скоро прераства във 
всепомитаща любов.
Поредица от избори обаче ще доведат до също тол
кова силна омраза. И отмъщение, което ще застигне 
и следващото поколение, за да измие болката от една 
несбъдната любов, посилна дори от смъртта.320 с., цена 19,95 лв.

ISBN 9789542620440

ЛИМОНОВ СЛАДКИШ С МАКОВО СЕМЕ
Кристина Кампос

Анна и Марина се срещат на остров Майорка след 
петнайсетгодишна раздяла, за да продадат пекарна
та, която са наследили от непозната.
Съдбите на сестрите са коренно различни. Анна се 
радва на луксозен живот, но вече не обича съпруга си. 
А Марина работи по целия свят като лекар. И решава 
да разбере коя е жената, оставила им щедрото нас
ледство. Тя ще разкрие семейни тайни, ще се научи да 
пече хляб и ще се сближи отново със сестра си. Заед
но може би ще успеят да наваксат изгубените години 
и да възродят пекарната.352 с., цена 17,95 лв.

ISBN 9789542618614

ТЕС ОТ РОДА Д’ЪРБЪРВИЛ
Томас Харди

Когато бедно семейство разбират, че произхождат 
от влиятелен род, изпращат Тес да възстанови връз
ките с роднините им.
Алек д’Ърбървил е очарован от девойката. Безскрупу
лен и себичен по характер, той я прелъстява и проме
ня живота .
Няколко години покъсно Тес среща напълно различен 
мъж. Ейнджъл Клер е нежен, искрен и предлага на Тес 
любов и спасение. Младата жена е изправена пред из
бор. Да прегърне възможността за щастие, като 
загърби преживяното. Или да разкрие миналото си 
пред своя любим.

432 с., цена 19,95 лв.
ISBN 9789542619567

ГЕРОИЧНАТА АРКА
Жозе Родригеш душ Сантуш

Генерал Артур Тейшейра пристига в Макао, за да пое
ме поста на губернатор на малката португалска ко
лония на брега на Южнокитайско море. След като 
атакува Пърл Харбър и нахлува в Хонконг, японската 
армия поставя под обсада Макао, за да спре достав
ките на храна за Китай. Скоро вълни от бежанци зали
ват колонията, а недостигът на провизии води до 
масов глад.

344 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542620259

ЛЮБОВНИЦАТА НА ГУБЕРНАТОРА
Жозе Родригеш душ Сантуш

Продължението на „Героичната арка“
Тихоокеанската война между Япония и съюзническите 
сили достига критичен етап, като Макао се оказва в 
крайно неизгодна позиция. В тези страшни времена 
Артур Тейшейра намира утеха в любовта на Лиен Хуа 
– красивата китайска наложница на полковник Сава. 
Двамата започват връзка, съзнавайки, че ако японе
цът разбере, последствията ще са фатални не само 
за тях, но и за Макао.

328 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542620679
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ОРДЕНЪТ
Даниъл Силва

Папата е покосен от инфаркт, но Габриел Алон има 
основателни причини да подозира, че старият му 
прия тел е убит. Едната от тях е, че писмото, което 
папата е пишел същата вечер, е изчезнало заедно с 
книга, имаща силата да сложи край на хилядолетна 
убийствена омраза. И двете са били предназначени за 
Габриел Алон.
Шефът на израелското разузнаване се впуска в раз
следване, което ще го доведе до Ордена на света 
Елена – организация, готова на всичко, за да сложи 
свой човек начело на Католическата църква.

384 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542620808

НАРОДЪТ СРЕЩУ АЛЕКС КРОС
Джеймс Патерсън

Този път Алекс Крос е на подсъдимата скамейка. Об
винен в две убийства, той трябва да докаже невин
ността си.
Отстранен от работа, той се връща към психология
та. Но приятелят му Джон Сампсън се появява с молба 
за помощ. Той разследва отвличането на млада жена и 
смята, че случаят е свързан с няколко други. Всички 
жертви са красиви блондинки, а следите на похитите
лите потъват в тъмната мрежа на интернет.
Крос се впуска в издирването на момичетата, макар 
то да застрашава собственото му бъдеще.320 с., цена 17,95 лв.

ISBN 9789542620174

ИЗГУБЕНИЯТ
Джейн Харпър

Двамата братя Нейтън и Бъб се срещат при ограда
та, разделяща фермите им. А сега третият им брат 
– Камерън, лежи мъртъв пред тях.
Нещо го е накарало да излезе в един от найгорещите 
дни на годината без вода, хранителни запаси и радио
предавател. Подозренията са за самоубийство. Ней
тън започва да разпитва близките си и на повърх
ността излизат тайни, които всички биха искали да 
си останат заровени в миналото.
А ако някой е имал зъб на Камерън и е решил да му 
отмъсти, то заподозрените в този затънтен край 
са малцина.

344 с., цена 15,95 лв.
ISBN 9789542620013

СТЪКЛЕНИ КРИЛА
Катрине Енгберг

Кардиологична клиника в Копенхаген. Медицинска сес
тра пълни спринцовка със смъртоносна доза от жи
вотоподдържащо лекарство. Шест дни порано раз
носвач на вестници се натъква на голото тяло на 
мъртва жена. Преди две години момиче се самоубива 
в психиатрична клиника.
Следователят Йепе Кьорнер трябва да направи връз
ката между трите случая. Но този път не може да 
разчита на партньорката си Анете Вернер.
Разследването го отвежда в сърцето на здравната сис
тема, където амбициите и алчността са взели превес.368 с., цена 15,95 лв.

ISBN 9789542620723

ПОСЛАНИЕТО НА ПАНДОРА
Хавиер Сиера

Когато Арис навършва осемнайсет, получава много 
странно писмо. То пристига при нея от Атина с инс
трукции да бъде прочетено незабавно. Написано при 
изключителни обстоятелства, в него обичната  
леля я връща към спомените от пътуването им през 
Южна Европа. С писмото тя поверява на Арис хилядо
летна тайна. И момичето открива, че митологията 
и съвременната наука имат повече общи неща от 
очакваното. И двете съдържат ключовете за разби
ране на произхода на живота и болестите. И за бъде
щето на човечеството.184 с., цена 14,95 лв.

ISBN 9789542620709

ТАМПЛИЕРСКИТЕ ПОРТИ
Хавиер Сиера

Сателит на Европейската космическа агенция се на
тъква на нещо необяснимо. Спътниковите снимки на 
района на Шампан са запечатали странни бели петна. 
Ръководителят на проекта започва разследване, кое
то ще го тласне по дирите на една загадка, чиито 
следи се губят осем века назад във времето.
Разследването се преплита с историята около раз
копките при древния Храм на Соломон. През 1125 г. 
тамплиерите намират реликва и откритието до
вежда до построяването на катедрали, свързани по 
загадъчен начин със съзвездието Дева.   256 с., цена 15,95 лв.

ISBN 9789542620433

КОЛИБАТА
Уилям Пол Йънг

Шестгодишната дъщеря на Макензи Алън е отвле
чена по време на семейна ваканция и уликите сочат, 
че вероятно е била жестоко убита в запустяла пла
нинска колиба. Четири години покъсно съкрушени
ят  баща получава странна бележка, в която Бог го 
кани на среща в същата колиба, където е открита 
окървавената рокля на дъщеричката му. Макензи 
приема, защото има лични сметки за уреждане с 
Бог.

320 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542609476

ИЗГНАНИК
(кн. 2 от трилогия Нация“)
Лев Пучков

Среднощният кървав сблъсък между момчетата от 
клуб „Патриот“ и кавказките бандити завършва с 
трупове. Дима и Федя са обявени за федерално издир
ване, а освен това няколко казакски клана са обявили 
внушителна парична награда за главите им. Двамата 
учители от провинциалния руски град се превръщат 
в изгнаници и са принудени да бягат, като към тях 
доброволно се присъединяват Лена и Борман.336 с., цена 15,95 лв.

ISBN 9789542620327

376 с., цена 19,95 лв.
ISBN 9789542619932

МОДЕРНА ЛЮБОВ
Даниъл Джоунс

Какво е любовта днес? Този въпрос си задава авто
рът, когато поставя началото на колонката на Ню 
Йорк Таймс „Модерна любов“. Но отговорът не е ед
нозначен. Някои от историите в този сборник са не
обичайни, други са поблизки до нас. Някои ни разкри
ват как технологиите са променили ритуала на ухаж
ване, а други изследват вечните препятствия, пред 
които е изправен всеки, тръгнал по трънливия път в 
търсене на любовта. Всички обаче са до болка искрени.
Заедно те разказват историята за всички измерения 
на любовта днес.

БИЗНЕСЪТ И ПЛАТФОРМИТЕ
Майкъл Кусумано, Анабел Гауър  
и Дейвид Йофи

Авторите излагат в детайли същността и 
механиз мите на бизнес платформите, как да се из
ползват максимално ефективно и как да различава
ме добрите от лошите практики при боравенето с 
тях. Ще намерите информация за това как т.нар. 
„мрежови ефекти“ могат да повлияят върху расте
жа на бизнеса ви, как да задържите потребителите 
и как да позиционирате платформа в пренаситения 
световен пазар.

320 с., цена 15,95 лв.
ISBN 9789542620150
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КАК ЩЕ ОЦЕНИТЕ  
ЖИВОТА СИ?
Клейтън Кристенсен,  
Джеймс Олуърт и Карън Дилън

През 2010 г. професор Кристенсен изнася въз
действаща реч пред дипломиращите се възпитаници 
на Харвардското бизнес училище. В нея той споделя 
прозренията, до които е достигнал със студентите 
си, прилагайки бизнес теориите към аспекти от лич
ния живот. Впоследствие концепцията на речта е 
доразвита в настоящата книга.224 с., цена 15,95 лв.

ISBN 9789542620525

ЖИВОТ НА  
НАШАТА ПЛАНЕТА
Дейвид Атънбъро

Сър Дейвид Атънбъро прави равносметка на про
мените в околната среда и споделя визията си за 
поустойчиво бъдеще. Тази книга е вдъхновяващ 
апел към цялото човечество да разреши найголя
мата криза в историята: „Имаме последна възмож
ност да построим стабилен дом за себе си и да 
възстановим богатия и прекрасен свят, който сме 
наследили от предците си. Всичко, от което се нуж
даем, е воля“.368 с., цена 19,95 лв.

ISBN 9789542621201

ТЪНКОТО ИЗКУСТВО  
НА СЪБЛАЗНЯВАНЕТО
Марк Менсън

В тази книга Марк Менсън представя нов тип стра
тегия за успешно флиртуване и интимни отношения, 
като призовава: Не се прави на готин мъж, стани 
готин мъж! Според него, вместо да използват глу
пави трикове и евтини номера, мъжете трябва да 
залагат на личностното си развитие и честността. 
Съветите му се базират както на личен опит, така 
и на психологически проучвания, като фокусът е върху 
емоционалния аспект на съблазняването.336 с., цена 15,95 лв.

ISBN 9789542621225

ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО 
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Джъстин Барисо

Авторът извежда съвременната концепция за емо
ционалната интелигентност, приложена на практика, 
като съчетава научни изследвания с примери и лични 
истории. От книгата ще разберете как навиците 
влияят на емоциите, защо има полза от негативни
те отзиви и защо емпатията помага. Ще научите 
как хората могат да използват емоциите ви, за да ви 
манипулират, и как да се пазите от такива опити.232 с., цена 15,95 лв.

ISBN 9789542619956

КНИГАТА С  
МЪДРОСТТА НА РУМИ
Мариам Мафи

„Книгата с мъдростта на Руми“ съдържа откъси от 
помалко популярното произведение – „Фихи ма фих“, 
известно още като „Беседите“, написано в проза от 
учениците на Руми. То включва коментари и разгово
ри на великия поет и суфистки мистик с негови пос
ледователи и приятели. Подборът и преводът отно
во са дело на уважаваната преводачка от персийски 
– иранката Мариам Мафи.192 с., цена 17,95 лв.

ISBN 9789542621034

ЛУНАТИЗМИ
Сафи Бахкал

Какво означава „лунатизми“? Така Сафи Бахкал нари
ча налудничави проекти или идеи, които обикновено 
са отхвърляни и отричани, а авторите им са счи
тани за безумци. Всъщност това са едни от 
найважните пробиви в науката, които стоят в 
основата на редица изобретения – като транзис
тора, реактивния двигател и новите медикаменти 
за лечение на рак.

464 с., цена 19,95 лв.
ISBN 9789542619925

ЩЕ СЕ ВИДИМ НА ПИАЦАТА
Франсис Мейс

Авторката ни представя една Италия, позната един
ствено на местните, която двамата със съпруга  
са обикнали по време на кулинарните им пътешест
вия. По пътя те търсят културните и исторически
те съкровища, които не могат да се открият в 
традиционните пътеводители.
Франсис Мейс ни повежда из очарователни малки 
улички, през глъчката на пазарите и магията на онези 
лежерни следобеди, в които просто се наслаждаваш 
на деня.
Включени са съвети, информация за забележителнос
ти и автентични рецепти от италианската кухня.480 с., цена 17,95 лв.

ISBN 9789542620204

КНИГАТА НА РУМИ
Мариам Мафи

В този сборник са събрани 105 притчи от Руми, кои
то представят същността на шестте книги на 
„Маснави“. Адаптирани от изтъкнатата преводачка 
от персийски – иранката Мариам Мафи, непреходни
те послания на тези поучителни истории оживяват в 
проза, за да пленят ума и сърцето на съвременния 
читател. Притчите носят автентичния дух на древ
ния мистицизъм и внушават трансцендентни цен
ности.272 с., цена 17,95 лв.

ISBN 9789542618874

ЗАВРЪЩАНЕ В КАФЕНЕТО  
НА КРАЯ НА СВЕТА
Джон П. Стрелеки

Десетина години след посещението на крайпътното 
заведение със странното име Защо си тук, което 
преобръща живота му, Джон кара колело по живописен 
маршрут на Хавайските острови, когато за негово 
огромно изумление вижда край пустия път познато
то кафене. Там са и старите му познати – серви
тьорката Кейси и собственикът Майк. Към тях ще 
се присъедини и нов посетител – работохоличката 
Джесика.

256 с., цена 12,95 лв.
ISBN 9789542620525

СТРЕМЕЖ КЪМ СМИСЪЛ
Виктор Франкъл

Издадена за първи път през 1969 г. и обединяваща 
поредица от лекции, книгата „Стремеж към сми
съл“ е фундаментален труд за логотерапията – пси
хотерапевтична система, базирана на идеята за 
търсенето на смисъл в живота като основен мо
тив в поведението на човека. Това ново и редакти
рано издание на книгата е първото от 1988 г. на
сам.

256 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542621300
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Нехудожествена литература

ЧУДОТО КОЛАГЕН
Джош Акс

Като се опира на последни научни изследвания, в тази 
книга Джош Акс разкрива благотворния ефект от 
приема на колаген (от естествени източници или под 
формата на висококачествени хранителни добавки). 
Освен че описва полезните свойства на този проте
ин, той разглежда предпоставките за максималното 
му усвояване. Предложени са и две програми: 3дневен 
пречистващ план и 28дневен режим, както и рецеп
ти към тях.304 с., цена 15,95 лв.

ISBN 9789542620518

КОМПАС НА ХРАНЕНЕТО
Бас Каст

Журналистът Бас Каст представя множество науч
но доказани факти, които оборват редица разпрос
транени схващания или пък потвърждават някои 
отдавна известни истини. Той извежда найважните 
заключения и формулира 12 практически правила за 
здравословно хранене. Благодарение на тях ще разпо
лагате с ценен компас, който да следвате по пътя 
към здравето.

320 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542621119

ЛЕЧИТЕЛЯТ МЕДИУМ:  
ПРОЧИСТВАНЕ ЗА ЗДРАВЕ
Антъни Уилям

В тази книга световноизвестният лечител медиум 
Антъни Уилям описва основното средство за справя
не с найразпространените болести и симптоми: 
прочистването. В днешния свят сме непрекъснато 
изложени на вредни вещества и патогени и затова 
детоксикацията на организма е поважна от всякога. 
Още поважно е да я провеждаме по правилния начин, 
за да се освободим от токсичния товар и да сме 
здрави и енергични. 672 с., цена 19,95 лв.

ISBN 9789542620761

ЛЕЧЕБНИЯТ КОД
Др Александър Лойд

Преди двайсет години Александър Лойд открива ме
ханизъм, който премахва стреса – основния причини
тел на болестите в организма. Лечебният код 
действа върху клетъчната памет и деактивира раз
рушителните модели, блокиращи имунната ни сис
тема. Той е ефикасно средство за лечение и хармони
зиране на енергиите, което действа на енергийно 
ниво – върху самия източник на болестта.

288 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542610199

ИЗЛЕКУВАЙТЕ СЕ
Кели Нунън Горс

За да намери отговорите на редица важни въпроси, 
свързани с болестите и лечението им, Кели Нунън 
Горс се обръща към световноизвестни духовни лиде
ри и авторитети в областта на холистичното лече
ние. Експерти като Дийпак Чопра, Антъни Уилям, 
Мариан Уилямсън, Брус Липтън, Джо Диспенза споде
лят своите възгледи за същността на заболявания
та, за дълбоката връзка между ума и тялото и за 
реал ните възможности за лечение.200 с., цена 14,95 лв.

ISBN 9789542620280

СПОМЕНИ ОТ ОТВЪДНОТО
Майкъл Нютън

Ако можехте да узнаете каква е мисията на душата 
ви, щеше ли това да промени живота ви? Отговорът 
несъмнено е положителен за героите от тази книга. 
Подложени на хипнотерапия, те се връщат в духов
ния свят, срещат се със своите духовни водачи и 
общуват активно със сродните си души. Това прежи
вяване променя завинаги начина, по който възприе
мат себе си и света.

408 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542620907

РАКЪТ – НЕПРАВИЛНИЯТ РАСТЕЖ
Рюдигер Далке

Съвременното общество функционира на принципа 
на непрекъснато развитие, но това се е изродило в 
неправилен растеж без мярка и смислена цел. Според 
Рюдигер Далке неправилният растеж намира израз и в 
човешкия организъм под формата на редица болести, 
включително и онкологичните заболявания. Той пред
лага цялостен лечебен подход, който включва храни
телни препоръки, иновативни терапии и духовни 
практики.288 с., цена 15,95 лв.

ISBN 9789542621188

МЪДРОСТТА НА ДУШИТЕ
Институт „Майкъл Нютън“

Книгата представя мъдри съвети и прозрения, кои
то клиентите на терапевтите от институт „Май
къл Нютън“ споделят, за да помогнат на други хора в 
трудни житейски ситуации. Независимо дали става 
въпрос за здравословни или междуличностни пробле
ми, всяка трудност предоставя възможност за ду
ховно израстване. Такова разбиране за болестите и 
проблемите променя изцяло светогледа и прави жи
вота ни на земята попълноценен и пощастлив.320 с., цена 17,95 лв.

ISBN 9789542620570

МАЛКА КНИГА ЗА  
ГОЛЕМИТЕ ВЪПРОСИ В МЕНИДЖМЪНТА
Джеймс Макграт

Мениджърите ежедневно следят за постигането на 
визията и стратегическите планове на своя екип или 
компания. В хода на работния процес на тях непрекъс
нато им се налага да решават множество проблеми, 
свързани с ръководене на хора и проекти. Тази книга 
има за цел да им помогне, като даде отговори на ши
рок кръг от въпроси, които всеки от тях си задава в 
даден момент от кариерата си. 368 с., цена 19,95 лв.

ISBN 9789542620938

РУСКАТА ШКОЛА ПО ПРЕГОВОРИ
Игор Ризов

Игор Ризов е водещ експерт по преговори в област
та на търговията и лектор на корпоративни тре
нинги. Тук той обединява базовите теории с обшир
ните си практически знания за водене на преговори с 
бизнес партньори и с държавни институции. Описани 
са специални техники за постигане на споразумения, 
вдъхновени от принципите на кремълската диплома
тическа школа от началото на миналия век, станала 
известна с твърдия си подход.

344 с., цена 19,95 лв.
ISBN 9789542620624
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256 с., цена 8,95 лв.
ISBN 9789542620778

Нехудожествена литература

ПЕТЪР ДЪНОВ:  
ЗА СИЛАТА НА МИСЪЛТА
Др Светла Балтова

Според Петър Дънов с мисълта си ние привличаме 
добра или лоша съдба: това, което желаем, ще дойде; 
онова, от което се страхуваме, също ще дойде. И в 
двата случая интензивната ни мисъл действа като 
магнит и притегля подобни на нея сили. „Прилагайте 
мисълта си да постигнете своите желания“, казва 
Учителя, напомняйки ни, че сами творим собствена
та си реалност.

ПЕТЪР ДЪНОВ:  
ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ
Др Светла Балтова

Днес, сто години след като са били изговорени, мъд
рите съвети на Учителя, правилата за ежедневието 
и знанията, пренесени от полетата на Духа, са все 
така актуални. Любовта, Мъдростта и Истината са 
неподвластни на времето. Всеки, който се е докоснал 
до думите на Учителя, може да усети живата сила в 
тях. Сила, която трансформира негативните емо
ции, внася светлина в ума и покой и радост в душата.

ПЕТЪР ДЪНОВ:  
ЗДРАВЕ, СИЛА И ЖИВОТ
Др Светла Балтова

В холистичния подход към здравето наука и духов
ност си подават ръка и търсят причините за болес
тите в психичния живот на човека и неговите мис
ловни модели. Неслучайно именно големият духовен 
учител Петър Дънов полага основите на холистична
та медицина в България и дава ключовите концепции 
за човека като триединство на дух, душа и тяло.  
В настоящото издание той предлага множество ме
тоди и средства за лечение.

ПЕТЪР ДЪНОВ:  
ЗА ВСЕЛЕНАТА И ЧОВЕКА
Др Светла Балтова

В много от беседите си Петър Дънов повдига заве
сата, като дава дълбоки знания за звездния мир,
достъпни за човешкия ум. Така разказана, история
та за нашата Слънчева система звучи като приказ
ка, в която всичко е живо и разумно. По същия начин
са поднесени и законите на астрологията, която
според Учителя е наука с практическо приложение в
живота и знание, което помага на човека да намери
пътя си.

ПЕТЪР ДЪНОВ:  
ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ХОРАТА
Др Светла Балтова

Кризата в моралните ценности е следствие на това, 
че добрите пориви на сърцето, човеколюбието и 
честността са изместени от стремежа към социал
но и материално благополучие. Всеки може да подобри 
отношенията си както в семейството, така и в 
обществото като цяло, само ако „приложи в живота 
си двата велики закона – любов към Бога и любов към 
ближния“.

ТЕФТЕРЪТ НА БАБА
Светлана Илиева, Илиан Илиев

Шеф Светлана Илиева представя любимите си рецеп
ти от тефтера на баба си – жената, запалила в нея 
любовта към кулинарията. Тя споделя с множеството 
си почитатели привързаността си към семейство
то и страстта си към храната. Красивите фото
графии на Илиан Илиев допълват чудесно тази безцен
на колекция и правят това издание незаменим по
мощник за всеки, който обича българската кухня.

ПЕТЪР ДЪНОВ:  
ЗА ТРУДНОСТИТЕ В ЖИВОТА
Др Светла Балтова

Животът ни е низ от уроци и задачи за разрешаване. 
Страданията не могат да бъдат избегнати, но мо
гат да послужат като средство за развитие и придо
биване на нови качества. Учителя дава указания как да 
се справяме с трудните моменти и да трансформи
раме болката в добро и светлина. И напомня: Каквото 
и да се случи в живота ви, ще се превърне на добро. 
Силата на човека е в изпълнението на Божията воля.

7 НАЧИНА
Джейми Оливър

Чудите се какво да готвите? Джейми идва на помощ. 
Той е подбрал 18 найчесто използвани продукта, кои
то приготвя по 7 начина. Така може да избирате меж
ду над 120 рецепти за вкусни ястия, приготвени с 
минимални усилия.

МОЕТО МЕНЮ  
ЗА 30 МИНУТИ
Джейми Оливър

Ако обичате домашно приготвената храна и когато 
се приберете след дълъг работен ден, вкъщи семейс
твото ви очаква прегладняло, то запознайте се с 
един нов революционен метод на готвене. От тази 
книга ще научите как точно за 30 минути да пригот
вите цяло меню! Тя съдържа 50 менюта с комбинации 
от ястия, които се съчетават отлично, както и 
уникален и лесен начин за изпълнение на рецептите.

РЕЦЕПТИ ОТ РЕСТОРАНТА  
НА ГОРДЪН РАМЗИ

Може би искате да впечатлите близки и приятели с 
изискан неделен обяд или просто търсите свежи идеи 
за вечеря през работните дни? Или пък обичате да 
готвите и желаете да подобрите кулинарните си 
умения? В тази книга Гордън Рамзи и екипът му от 
професионални готвачи предлагат разнообразни идеи 
не само за всяко хранене през делничните дни, но и за 
брънч, обеди през уикенда и специални вечери.

256 с., цена 8,95 лв.
ISBN 9789542620785

256 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542613725400 с., цена 21,95 лв.

ISBN 9789542612780

336 с., цена 8,95 лв.
ISBN 9789542620464

176 с., цена 24,95 лв.
ISBN 9789542620754

256 с., цена 29,95 лв.
ISBN 9789542617402

256 с., цена 8,95 лв.
ISBN 9789542621102

320 с., цена 34,95 лв.
ISBN 9789542621324

288 с., цена 34,95 лв.
ISBN 9789542611622
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Българска литература

ЖИВОПИСНА БЪЛГАРИЯ
Пътни бележки
Иван Вазов

Не ще се никога нагледам на божествената хубост на 
твоята природа. Само твоят образ, мил и величест
вен, стои неизгладим в душата ми, която те люби, 
милува и слави. Малко ли пъти съм се катерил по 
твои те гигантски планини и съм се чудил и дивил на 
твои те гори и поля, и райски картини! И колчем ги пак 
видя, като че то е първи път, аз се възхищавам от 
тях и душата ми се обръща на лира и иска да пее...
Бъди благословено, отечество мое; бъди честит, бал
кански раю! Бъди голяма и славна, о, чудна земльо, дето 
е цъфтяла люлката ми, дето ще се зеленее гробът ми!“

264 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542620730

ВДЪН ГОРАТА ДИКЧАМ
Георги Божинов

„Вдън гората Дикчам“ определено е найважната кни
га за Божинов – именно като първа книга, като пръв 
тон, задаващ мярка и вкус. Може да се каже, че без нея 
нямаше да се роди двайсет години покъсно романът 
шедьовър „Калунякаля“. 
А „дикчам“ впрочем е турска дума и значи „прав чам“, 
„прав бор“. 
Така навлиза в литературата Георги Божинов – като 
прав бор. 
Такъв си и остана: дикчам – Божинов. 

  Милка Божинова-Рускова
192 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542620389

ПЕПЕЛ ОТ МИСЛЕЩА ТРЪСТИКА
Неда Антонова

Животът на всеки от нас се побира в десетина из
речения. Има дни, дори години, минали, без да ни ос
тавят спомен. Като че друг ги е живял вместо нас.
Човек невинаги знае, че е жив.
И идва ден, когато – за да се увери! – той си брои 
белезите: външни – от нанесените му рани, вътреш
ни – от раните, които той е нанасял.
Тази книга е такава: сборник белези от съществува
нето. Тук са подбрани дори синините, с които идните 
битки ще ме отличат.
  Авторката

160 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542621331

2020
Недялко Славов

Годината е 2020. Светът е връхлетян от Апокалип
сиса. Времето е разделно и всеки трябва да избере 
своя път. Писателят Недялко Славов е в стихията 
си. Блестящият стилист и дълбок хуманист е верен 
на себе си – романът е побит като словесен знак в 
центъра на събитията, които бележат духа на вре
мето ни.

„2020“ е антиутопичен роман, в който 
страховитaта реалност е изместила утопията.

  Стойо Вартоломеев
192 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542621393

ПЪРВИЯТ СЛЕД БОГА
Любовта и смъртта на Васил Левски
Неда Антонова

  Очите му ме огряваха с онази богова светлина, 
дето съм я виждала да струи само от иконите на 
Исус. И запя високо и силно като в катедрала...
– Венчается рабиня Божия Евгения рабу Божему 
Василу... венчается раб Божий Васил рабине Божей 
Евгении... во имя Отца и Сина, и Святого духа... 
Амин...
Там, на ръба между живота и смъртта... един миг, в 
който щях да остана заключена до края на живота 
си.

320 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542620686

ЖЕНА НА ВЯТЪРА
Александър Секулов

Това е спасителна книга, благодарствена молитва и 
химн на живота. В нея има мъж, жена, приятел, син и 
баща, който вижда през очите на сина си. Има пъту
ване без въпроси, в случайна компания, положила дни
те си в ръцете на капитана, който може да те отве
де надалеч, но не може да те върне обратно.
Думите на Александър Секулов докосват следобеда на 
живота с дълбока любов и оставят болезнени белези 
и предчувствия. Създават ритъм, който се слива с 
музиката на сърцето дълго след като затворите 
последната  страница.
           Аделина Радева, телевизионна журналистка

152 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542621263

БАЛАДАТА
Любовта на Ботев и Венета
Неда Антонова

Има такава любов. Тя съществува, защото в нея вяр
ват! Подобно на Бог.
Ботев е поет и хъш – красив, ухажван, бунтовен. За 
такива и бъдещето се оказва тясно!
Венета не е млада, бедна е, разведена, с дете...
Той живее с нея 10 месеца, а тя с него – 43 години. До 
сетния си дъх!
Какво чудо скрепява тези два несъвместими свята в 
безсмъртно единство?
Не любов, а балада. Българската балада на века!

304 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542621010

МОМИЧЕТО,  
КОЕТО ПРЕДСКАЗВАШЕ МИНАЛОТО
Красимир Димовски

Може ли да се предскаже миналото и да си спомним 
бъдещето? Защо светът е все още толкова непод
реден като в детска игра? 
Отговорите може да са скрити в тези 13 великолеп
ни разказа, в които децата разказват съпреживения 
свят на възрастните. 

    Красимир Димовски е от моето поколение 
писатели. И мога да кажа, че той беше най-добрият. 

   Деян Енев
152 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542621027

СВЕТУЛКИТЕ ЩЕ ТИ ПОКАЖАТ ПЪТЯ
Христо Добротинов

Действието в този трагичен и мъдър роман се раз
вива във Велико Търново – с неговата приказност. 
Редуват се драматични и красиви моменти, а сред 
грохота на прелитащите американски самолети през 
Втората световна война се заражда истинска любов.
Проследени са човешките радости и трагедии преди 
и след радикалните промени през 1918, 1944 и 1989 г. 
Поколенията се сменят, но не и ролите. И през годи
ните, като красиво знамение, с дълга синя рокля на 
големи бели точки, с везани ръкави на блузата, прили
чащи на крила на загадъчна птица, преминава Мариола 
– Търновската царица.

272 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542621157

ПРЕОБЪРНАТИ СЪЗВЕЗДИЯ
Деметра Дулева

Йоана Костова е найдобрият неонатолог в парижка
та болница „Некер“. Едно телефонно обаждане от 
София преобръща нейния уреден и щастлив живот. 
Жената е покрусена от смъртта на своя пръв любим 
– неустоимия и безпощаден Найден.
Йоана приема отлагана дълго командировка до остров 
Мадагаскар, където ще работи в местна болница. Там 
тя ще опита да възстанови миналото си, за да намери 
отговор на въпроса защо тази отдавна отминала лю
бов продължава да я измъчва. И да види с очите на 
зряла и успешна жена годините на своето порастване, 
прекарани в пансиона на елитната езикова гимназия.

288 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542620891
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Българска литература

НАРЪЧНИК ПО  
ПРАКТИЧЕСКО ЧУДОСЛУЧВАНЕ
Ивинела Самуилова, Алексей Бъчев

Вдъхновена от идеите на психолога Алексей Бъчев, 
Ивинела Самуилова решава да ги провери за себе си и 
това преобръща живота . Написан за рекордно крат
ко време и спечелил приза „найвдъхновяваща книга“, 
романът „Животът може да е чудо“ вече десетиле
тие провокира интереса на читателите с необичай
ната си гледна точка към реалността. Настоящото 
юбилейно издание съдържа 75 статии, които танде
мът Бъчев – Самуилова пишат през годините в от
говор на читателски въпроси по актуални проблеми.

280 с., цена 15,95 лв.
ISBN 9789542621096

ПЪТУВАНЕ КЪМ СЕБЕ СИ
Блага Димитрова

„Пътуване към себе си“ е една от найярките творби 
в българската проза през 60те години на XX век. Това 
е книга за заминаването, за пътя, по който поемаме 
в търсене на собствената си идентичност. Тук пре
живяванията са разказани като спомен, а самата ис
тория е своеобразен опит за преосмисляне на време
то.
В книгата си авторката поставя акцент върху мо
ралните ценности, чувството за вина и отговор
ността. Тя ни помага да открием пътя към себе си, 
криволичещ през житейските проблеми, тревожните 
мисли и порива на чувствата.

416 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542614326

ЕНИГМАТА СБОРЯНОВО
Драгомир Богомилов

Преди повече от 2000 години територията на днеш
ния резерват Сборяново е била център на мистичните 
ритуали на гетите. Древният тракийски народ е из
дигнал тук над 100 могили, които пресъздават небесни 
съзвездия и отразяват стремежа към безсмъртие на 
душата и хармония между Земята и Вселената.
„Енигмата Сборяново“ представя интригуващи 
факти и любопитни хипотези за изследваните до 
този момент могили, съкровища, гробници, храмове 
и светилища. Също така включва уникални фотогра
фии от времето на разкопките.

160 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542620990

ЛАВИНА
Блага Димитрова

„Лавина“ е роман за човешките взаимоотношения, за 
страховете, за приятелството и любовта, разказан 
през погледа на група алпинисти. С голямо майстор
ство Блага Димитрова ни рисува величието на плани
ната, разказва ни за страстта на катерачите към 
адреналина и за желанието им да я покорят.
Авторката ни повежда към една вселена от дълбоки 
чувства и силни усещания, които се изсипват над нас 
като лавина. Залива ни усещане за радост, тъга, 
страх, еуфория, изнемога... без значение дали сме 
стъпвали някога в планината или не. 

344 с., цена 17,95 лв.
ISBN 9789542614050

ДЪЖДЪТ ОСТАВЯ СЛЕДИ
Александър Чобанов

„Дъждът оставя следи“ е криминален роман, който 
проследява разследването около една мистериозна 
находка в тайно скривалище в Рилския манастир. На
мерени са човешки кости, които крият дълбоко пазе
ни тайни. Открива ги йеромонах Климент, насочен 
от анонимно писмо.
Разплитането на случая води двамата главни герои 
– инспектор Ангел Обретенов и бившия полицай Бо
рислав Андреев, към убийства от миналото, които 
ще променят живота им.
Александър Чобанов е сценарист на сериалите „Под 
прикритие“, „Дяволското гърло“, „Отдел Издирване“.

272 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542620020

ОТКЛОНЕНИЕ
Блага Димитрова

Един от найобичаните романи на Блага Димитрова. 
С книгата си тя ни разкрива любовта във всичките  
форми и измерения, независимо от това дали ни носи 
радост, тъга или разочарование: „Независимо от 
това изгодно или не, благоразумно или не. Да обичаш, 
защото обичаш. Това е единственото основание“. 
„Отклонение“ е роман за невъзможността влюбени
те да се завърнат в миналото и да изживеят любов
та си. Единственото, което им остава, е истината, 
че „В живота са повторими само напразните усилия 
да се върне пропуснатото“.

208 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542613794

192 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542620693

240 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542615460

168 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542621072

С ОБИЧ, АЛЕКСАНДЪР
Катя Караиванова

Елза, Маги, Светла и Александър са съученици и прия
тели. Двайсет години покъсно трите момичета 
все още са близки. Александър се е реализирал успешно 
в чужбина. И на четиримата обаче нещо не им дости
га, за да са щастливи. Александър случайно разбира, че 
покойният му баща си е писал с Елза, като се е пред
ставял за него. И последната му молба към него е да 
предаде на младата жена един плик.
Роман за въображаемото и реалното, за приятел
ството и за любовта, която прави живота покра
сив.

БЪЛГАРСКИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН АВАНГАРД
Иван Сарандев

Проф. др Иван Сарандев (1934–2020) е един от 
найдобрите познавачи и тълкуватели на българската 
литературна класика. Автор е на повече от 20 книги.
„Българският литературен авангард“ е фокусирана 
върху модерните литературни явления в България в 
началото на ХХ век. Експресионизъм, диаболизъм, 
футуризъм, имажинизъм...
За пръв път националната ни литература се родее с 
найдобрите образци в европейската литература.
Книгата би представлявала интерес за студенти, 
преподаватели, както и за всички ревностни почита
тели на литературната ни класика.

СБОГОМ, АМЕРИКА, СБОГОМ, ПЛОВДИВ
Евгений Тодоров

Действието в книгата се развива в днешно време.   
В продължение само на три дни. Но върху него се нас
лагват спомени за хора и събития от предишни десе
тилетия. В повечето случаи реални, но забравени.
Главният герой емигрира преди 40 години в Америка. 
Донко, избрал някога свободата, се е замогнал и най
пос ле се връща в родния си град. И започва да търси 
живите си приятели. Намира някои от тях и е щаст
лив.  Носталгията към миналото до един момент ги 
обединява, но скоро се оказва, че са се променили не
обратимо. Променил се е и градът, променил се е 
може би и светът.

ГЛУХАРЧЕТО
Блага Димитрова

Анастасия се самоубива малко след като завършва 
училище. Близките  изпадат в шок. Найдобрата  
приятелка – Вангелия, се наема със задачата да от
крие истината за смъртта . След поредица от 
странни събития тя се натъква на дневника .  Тога
ва разбира колко малко е познавала приятелката си...
В стремежа си да открие истината Вангелия започва 
да се доближава до образа на мъртвата, да имитира 
гласа, маниерите, походката . Тя се слива с чувства
та и възприятията  и започва да вярва, че Анаста
сия се е вселила в нея.

192 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542621003
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Детско-юношеска литература

ПРЕГРЪДКАТА
Оуен Маклафлин  
и Поли Дънбар

Таралежът силно се нуждае от прег
ръдка, но никой не желае да го гушне 
заради бодлите. Костенурката също 
много иска някой да я прегърне, но 
твърдата  черупка отблъсква окол
ните. Двамата са отчаяни, че няма 
да си намерят приятели, докато не се 
срещат на найнеочакваното място 
в книгата! И се убеждават в думите 
на бухала, че „винаги има някой, който 
те обича“.

56 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542620921

ВИНАГИ ЩЕ СЪМ ДО ТЕБ
Смрити ПрасадамХолс  
и Алисън Браун

Понякога всички имаме нужда да знаем, че в 
живота ни има някого, на когото винаги можем 
да разчитаме. Тези нежни и затрогващи сти
хове разказват за силата на безусловната лю
бов и колко е важно да се чувстваме обичани 
във всеки един момент – добър или лош, ра
достен или тъжен.

32 с., цена 9,95 лв.
ISBN 9789542621164

ЗИМНИ ПРИКАЗКИ
Дон Кейси и Зана Голдхок

Този красиво илюстрован сборник съдържа как
то популярни авторски истории, така и фолк
лорни приказки от цял свят – от България и 
Русия до Китай и Мексико. Потопете се във 
вълшебния свят на близки и далечни земи на лед 
и сняг. Там живеят магически създания, необик
новени животни и смели хора. Техните епични 
приключения и истории за силата на приятел
ството и любовта правят зимните вечери 
приятни и задушевни.

96 с., цена 19,95 лв.
ISBN 9789542620945

МОЯТА ПЪРВА КНИГА  
ЗА ПРИРОДАТА
Камила де ла Бедойър и Джейн Нюланд

От тази книга децата ще научат много за природния 
свят: как поникват семенцата, защо някои насекоми 
имат необикновени шарки, как живеят пингвините, 
защо хамелеоните променят цвета си и още много 
интересни неща. Красивите илюстрации чудесно до
пълват кратките текстове и правят това луксозно 
издание чудесен подарък за малките любители на при
родата.64 с., цена 19,95 лв.

ISBN 9789542615842

ЯН БИБИЯН
Елин Пелин

Непослушното хлапе Ян Бибиян по цял ден скита и се 
чуди каква поразия да направи. Единствен другар в 
игрите му става дяволчето Фют. То отвежда малкия 
пакостник в омагьосаното царство на Мирилайлай. 
Ще успее ли рошавият немирник да победи злия ма
гьосник и да се върне при обичните си родители?
Това красиво илюстровано издание на първия българ
ски фантастичен роман ще очарова децата и едно
временно с това ще ги забавлява. Заедно с палавото 
хлапе те ще разберат, че понякога пакостите водят 
до непредвидими последствия.

Майстори на приказката:
ЕЛИН ПЕЛИН

Едни от найобичаните приказки оживяват пред очи
те на децата с това красиво илюстровано издание.  
С много хумор и добродушна ирония Елин Пелин осми
ва редица човешки слабости: алчност, злоба, глу
пост. И утвърждава ценности като трудолюбие, 
честност и доброта. Наричан „певец на българско
то село“, авторът разказва приказките „Сливи за 
смет“, „Торбаланци“, „Петачето ми дай“, „Гон
каВихрогонка“, „Рибарка и жерав“, „Що е щастие“, 
„Ангелът на справедливостта“, „Случка в гората“ и 
още много други.

200 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542621362

80 с., цена 12,95 лв.
ISBN 9789542621089

ОСТРОВЪТ
Александър Секулов

Всяко лято тринайсетгодишният Николас и опасни
ят инат Алекс, на осем години, прекарват ваканция
та си на малък гръцки остров, където живее техни
ят приятел, албанчето Армандо. Неочаквано на ос
трова пристигат техни връстници за международен 
курс по подводно гмуркане.
Между двете групи започва безмилостно съперни
чество. Истинска битка. Не само кой да владее зага
дъчната скала в морето, но и за сърцето на една 
кралица с присмехулни очи.
Докато момчетата не разберат със сърцата си, че 
любовта е само едно щастливо корабокрушение, къ
дето се молиш да не те открият.

СКИТНИКЪТ И СИНОВЕТЕ
Александър Секулов

Продължението на „Островът“
Ветроходната лодка БЪРБОЛЕТА плава из Йонийско 
море. На борда  са четири момчета, едно рижаво 
куче и един странен капитан. Неочаквано събитие я 
принуждава да хвърли котва край пуст албански бряг. 
В тъмната нощ приближава рибарска гемия без отли
чителни знаци. И с явно враждебен екипаж. Никой не 
предполага какво ще се случи, когато сред опасните 
мъже, уплашените момчета и настръхналото куче се 
появи момиче с очи като зелени гейзери.
Дали на борда няма да се качи някой, чието име всички 
знаят, но се страхуват да произнесат?

224 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542619284

256 с., цена 14,95 лв.
ISBN 9789542620594

ПРАВИШ МЕ ЩАСТЛИВ
Смрити ПрасадамХолс  
и Алисън Браун

Любимите ни хора могат да ни правят щаст
ливи навсякъде и по найразлични начини.  
В тази пълна с положителни емоции и ведро 
настроение история Лисичето и Таралежчето 
откриват, че независимо какво се случва, 
всичко е похубаво, когато са заедно.

32 с., цена 9,95 лв.
ISBN 9789542621171

ЖИВОТЪТ Е ПРЕКРАСЕН
Вероник Каплен и Микаел Дерюлио

Свито на топло в гнездо, под нежните грижи на 
мама и татко, Бухалчето все още не знае нищо 
за света. Когато мама го окуражава да излезе 
от гнездото за пръв път, то открива, че навън 
го очакват много изненади и приключения. Бухал
чето опознава красотата на природата, намира 
приятели и се учи да лети. То знае, че ще се спра
ви, защото мама и татко винаги са до него!

32 с., цена 9,95 лв.
ISBN 9789542620549
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За контакти:

Издателска къща „Хермес“
 Пловдив 4000
 ул. „Богомил“ №59
 Тел.: 032/608 100
e-mail: info@hermesbooks.com

Търговски представителства:

София 1528 
ЖК  „Дружба-1“ 
бул. „Искърско шосе“ №19 
Книжна борса „Болид“ 
Тел./факс: 02/978 66 44 ; 0899/99 77 18
e-mail: sofia@hermesbooks.com

Скъпи приятели,
Имаме удоволствието да ви представим търговския 
каталог на Издателска къща „Хермес“ – Нови книги 
2021 година. Каталогът, включващ над 100 заглавия, е 
изготвен, за да улесни работата на книжарите, за да 
помогне на библиотекарите и училищата при избора на 
търсените книги, както и за всички читатели, които 
не са имали възможност да се запознаят с разно
образната продукция на издателството.

Пловдив 4000
ЖК  „Тракия“
бул. „Освобождение“ №32 
Книжен център „Хермес“ 
Тел.: 032/634 634; 0899/99 77 21
e-mail: plovdiv@hermesbooks.com

Книжарници „Хермес“:

София
бул. „Ал. Стамболийски“ №27А
Тел.:  0899/99 77 19
e-mail: sofia.st@hermesbooks.com

Бургас
ул. „Алеко Богориди“ №17
Тел.: 0895/51 32 93
e-mail: burgas@hermesbooks.com

Стара Загора
Mall Galleria – ниво 0, ул. „Хан Аспарух“ №30
Тел.:  0893/55 69 78
e-mail: stara.zagora@hermesbooks.com

Видин 
ул. „Търговска“ №5
Тел.:  0899/99 77 09
e-mail: vidin@hermesbooks.com

Пазарджик
пл. „Васил Левски“ №5
Тел.:  0897/88 05 29
e-mail: pazardjik@hermesbooks.com

Велико Търново
ул. „Васил Левски“ №9
 Тел.:  0895/55 49 88
e-mail: velikotarnovo@hermesbooks.com

Пловдив
ул. „Княз Александър I“ №43  
 Тел.: 0899/99 77 04 
e-mail: central@hermesbooks.com

Варна
бул. „Осми приморски полк“ №55
Тел.: 0899/99 77 52
e-mail: varna@hermesbooks.com

Русе
ул. „Александровска“ №70
Тел.:  0897/99 77 87
e-mail: ruse@hermesbooks.com

Благоевград
Ларго Център – ет. 3, пл. „България“ №5
Тел.:  0896/99 77 10
e-mail: blagoevgrad@hermesbooks.com

Сливен
City Center – ет. 2, бул. „Цар Освободител“
 Тел.:  0896/99 77 01
e-mail: sliven@hermesbooks.com

Хасково
ул. „Марин Дринов“ №4
 Тел.: 0894/62 28 47
e-mail: haskovo@hermesbooks.com

www.ikhermes.bg
www.hermesbooks.bg

ВЕСЕЛИ СТИХЧЕТА
Венера Атанасова, Мая Дългъчева,  
Петя Александрова

С това пъстро издание децата ще се веселят заед
но с животните в гората, в зоопарка, в джунглата 
и на двора, с техните малки, както и с домашните 
любимци. Истинско забавление и радост за малчу
ганите ще донесат ярките илюстрации, които 
създават весело настроение.

МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ –  
ЖИВОТНИТЕ 

От забавните стихчета в тази книжка ще 
научиш за чудния свят на животните, за тех
ните домове и малките им. Ще узнаеш с какво 
са полезни, как се защитават и какви звуци 
издават. Натисни музикалните бутони и се 
забавлявай!

18 с., цена 24,95 лв.
ISBN 9789542608745

64 с., цена 5,95 лв.
ISBN 9789542620969


