от 27.09
Българска литература

Клуб Класика

ГОЛЯМАТА
СТРАННА ГРАДИНА
Владимир Зарев

ГОРДОСТ И
ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ
Джейн Остин

Българска,
ново преработено издание,
луксозна
стр. 96
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2208-6

Английска,
ново издание, луксозна
стр. 400
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2158-4

Един от най-обичаните романи на Джейн Остин
в нов превод от Ивинела Самуилова

Написах „Голямата странна градина“ преди петдесет години… Тогава на бял свят се пръкна моята
първородна дъщеря. Кръстихме я Неда. Улисан в това
щастие, аз реших, че трябва да се отблагодаря на
съдбата, и написах приказката „за деца и възрастни“,
посветена на Неда – „Голямата странна градина“. Преди няколко месеца, докато се ровех в библиотеката,
малката беззащитна книжка случайно попадна в ръцете ми. Прочетох я и ми стана едновременно щастливо и тъжно. Убедих се, че приказката наистина е написана и за деца, и за възрастни, и това ми даде куража
да я предложа за издаване.
Пред вас е „Голямата странна градина“... добре
дошли в тази книга, добре дошли при мен такъв, какъвто бях!
			Владимир Зарев

Любовните отношения между своенравната Елизабет Бенет и нейния високопоставен ухажор – Фицуилям Дарси, минават през големи перипетии. За да възтържествува любовта обаче, тя трябва да преодолее
своите предразсъдъци, а той – да смири гордостта
си. Или може би тя да се избави от своята криворазбрана гордост, а той – от класовите си предразсъдъци. Само тогава любовта е възможна.

НАРЪЧНИК ПО РИСУВАНЕ
НА ПОРТРЕТИ
Барингтън Барбър
Английска, допечатка
стр. 160, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1996-3

Практически съвети за начинаещи и напреднали

Художник и преподавател с дългогодишен опит, Барингтън Барбър показва базовите техники и подходи
в портретирането. В тази книга той споделя ценни
съвети с художници с различно ниво на уменията и
дава насоки как да се преодолеят най-често срещаните трудности. Тук ще намерите напътствия и за
най-често използваните материали и основните техники и стилове.
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Във всяко дете живее един възрастен човек, във всеки
възрастен човек продължава да живее и едно дете

Хоби
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Здравна литература

КАК ДА СЕ
ПОДГОТВИМ ЗА
ПЕРИМЕНОПАУЗАТА
И МЕНОПАУЗАТА
д-р Луиз Нюзън
Английска,
първо издание
стр. 192, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2184-3

Водещ специалист в областта на женското здраве
дава полезни и доказани в практиката съвети

Д-р Луиз Нюзън има за своя мисия да предостави на
дамите необходимите знания и инструменти, с които
да преминат през този период на промени възможно
най-безпроблемно. Като се позовава на последните
научни изследвания и личната си практика, авторката дава доказано работещи съвети и ценни насоки
за най-често срещаните симптоми, предшестващи
и съпътстващи менопаузата; прилагане на хормонозаместителна терапия и други варианти на лечение;
съставяне на оптимален режим на хранене, физическа
активност и пълноценен сън.

Издателска къща „Хермес“, Пловдив, ул. „Лозенград“ № 51, e-mail: info@hermesbooks.com

Клуб Класика

Българска литература

БИХ УМРЯЛ ЗА ТЕБ

ЧУДОВИЩЕТО
Владимир Зарев

и други изгубени
истории

Ф. Скот Фицджералд

Българска,
допечатка
стр. 304
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1916-1

Американска,
допечатка, луксозна
стр. 464
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1849-2

За пръв път на български последните неиздавани
разкази на Фицджералд

Роман за старостта, която настъпва,
и за младостта, която не иска да си тръгне.

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. Разказите показват
Фицджералд в различна светлина и затвърждават позицията му на една от знаковите фигури в историята
на американската литература.

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. В това
отношение романът е много убедителен и аз смея да
твърдя, като опитен литератор, че той носи елемент
на класичност.
			Стойо Вартоломеев

Световен хит, издаден в над 40 страни!
Бестселър

КОЛИБАТА
Уилям Пол Йънг
Американска,
допечатка
стр. 320, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2091-4

Шестгодишната дъщеря на Макензи Алън е отвлечена по време на семейна ваканция и уликите сочат, че
вероятно е била жестоко убита в запустяла планинска
колиба. Четири години по-късно съкрушеният ѝ 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.

www.ikhermes.bg

септември 2022 г.

от 13.09
Художествена литература

ИЗГУБЕНИЯТ АНГЕЛ
Хавиер Сиера
Испанска,
първо издание
стр. 384
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2173-7

Ангелите съществуват и са сред нас

Докато работи по реставрацията на катедралата
в Сантяго де Компостела, Хулия разбира, че съпругът
ѝ е бил отвлечен край връх Арарат. Зад похищението стои секта, чиито последователи вярват, че са
наследници на ангелите. Тяхната цел е Мартин да им
помогне да се върнат в райските градини.
Единствената надежда за спасение на Мартин е
Хулия. Тя е въвлечена в опасна надпревара за контрола
над два древни камъка, които според легендите могат
да установят връзка с Всевишния. Само че от тази
невиждана власт е поблазнен и президентът на САЩ.

Българска литература

БАЛАДАТА

Любовта на Ботев и Венета

Неда Антонова

Българска,
допечатка
стр. 304, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2101-0

от 20.09
За най-малките

ПЪРВИ ДЕН
В ДЕТСКАТА
ГРАДИНА
Деби Глиори (текст),
Алисън Браун
(илюстрации)
Английска,
първо издание
стр. 32, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2190-4

Идеалната история за всяко дете, на което му
предстои важният първи ден в детската градина!

Днес е много важен ден за Бухалчо – първи ден в
детската градина! Само че той предпочита да остане вкъщи с мама и бебето. В детската градина обаче
времето преминава приятно и неусетно в строене на пясъчни замъци, рисуване, четене на книжки...
И всъщност важният ден се оказва страхотен не
само заради забавните занимания, но и заради новите
приятели.

За най-малките

ВРЕМЕ Е ЗА СЪН

Деби Глиори (текст),
Алисън Браун
(илюстрации)
Английска,
първо издание
стр. 32
цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2191-1

Има такава любов. Тя съществува, защото в нея
вярват! Подобно на Бог.
Забавна история за всички трудно заспиващи
малки „бухалчета“ и техните търпеливи родители!
Бестселър

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

бюлетин

Малкото бухалче не иска да си ляга. Ту му се хапва
гофрета, ту пък чаршафът го драска... Ама какъв е
този странен шум, който не му дава мира? Дали приказка за лека нощ ще помогне? Мама изпробва различни
начини да успокои бухалчето и накрая отново ѝ хрумва
чудесна идея как да го приспи. И то се унася в сладки
сънища...

Бестселър

Българска литература

ЗОВ ЗА
ЗАВРЪЩАНЕ
Арнолд Шварценегер

ПОЗИТИВНА
ПСИХОЛОГИЯ
Румен Стаматов,
Светлана Сарийска

Американска, допечатка,
луксозна
стр. 528 + 64 цв. прил.
цена 34,95 лв.
ISBN 978-954-26-1257-5

Българска,
първо издание
стр. 608
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-2201-7

Първата книга по темата, написана от български
автори. Подходяща за студенти и всички, изкушени
от психологията.

Разглеждат се основните концепции, идеи и емпирични открития на позитивната психология. Представени са темите за добрия живот, благоденствието,
щастието, постиженията, смисъла в живота, позитивните емоции, потока, насладата, оптималното
функциониране и силните страни, позитивните отношения и устойчивостта при сблъсъка с предизвикателствата и възможността за изправяне и развитие.
Представени са и темите за духовността, мъдростта, креативността, емпатията, алтруизма, благодарността и прошката, както и различните позитивни психологични интервенции и терапии за постигане на
благополучие, здраве и удовлетворение от живота.

Вдъхновяващата история на най-успелия емигрант

Роден в години на глад в малко австрийско градче,
като момче той мечтае да отиде в Америка и да стане
шампион по бодибилдинг и кинозвезда. На 21 години той
вече живее в Лос Анджелис и е носител на титлата Мистър Вселена. За няколко години става най-великият
състезател по бодибилдинг в света. На 31 години той
управлява собствена печеливша компания за недвижими
имоти и бодибилдинг. На 41 години той е не само една
от най-популярните кинозвезди в света, но обещаваща
нова фигура в Републиканската партия. 36 години след
пристигането си в Америка той става губернатор на
Калифорния – седмата по големина икономика в света.

Детска енциклопедия

МОЯТА ПЪРВА
КНИГА ЗА ВРЕМЕТО

Психология

Камила де ла Бедойър (текст),
Сини Чиу (илюстрации)

СКРИТИЯТ АЗ
Карл Густав Юнг

Английска, първо издание,
луксозна
стр. 64 + 4 карти за
попълване, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2165-2

Швейцарска,
допечатка
стр. 128, цена 12,95 лв.
ISBN 978-954-26-1426-5

Класически труд на един от най-великите умове на
всички времена

Красиво илюстрована енциклопедия за природните
явления

Тук К. Г. Юнг извежда тезата, че бъдещето на човечеството зависи от способността ни да устоим на
масовите обществени течения. Когато на човек му
липсва познание за неговата същност, той клони към
колективизъм и е податлив на разрушителни тенденции: фашизъм, радикален национализъм, фанатизъм.
Такъв човек позволява лесно да бъде манипулиран или
потискан от деспотични режими.

От тази книга ще научиш много за времето: как
се образуват снежинките, как се прави метеорологична прогноза, защо понякога вали червен дъжд и дори
– жаби, какво е било времето преди много, много векове и още куп интересни неща. Когато започнеш да
изследваш природните явления, използвай четирите
изтриващи се карти за многократно попълване в края
на книгата.

www.ikhermes.bg

септември 2022 г.

