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Бестселър на „Шпигел” 5 поредни години с над  
2 милиона продадени екземпляра!

В тази книга Щефани Щал – психотерапевт и бест-
селъров автор № 1 в Германия, представя методика 
за разрешаване на личностни проблеми и кризи във 
взаимоотношенията. Като начало тя помага на чи-
тателите да опознаят вътрешното си „сенчесто 
дете” – метафора, която авторката използва да 
обозначи негативните мисловни и поведенчески мо-
дели, формирани в детството. Дори най-сложните 
конфликти могат да се сведат до опростени подсъз-
нателни убеждения, които се проявяват в защитни 
стратегии. Когато осъзнаем тези стратегии и успо-
коим сенчестото си дете, ние даваме поле за изява на 
нашето „слънчево дете”. То символизира хубавите ни 
преживявания, доверието към околните и радостта 
от живота.  

Както Щефани Щал обобщава: „Не е важно дали сме 
красиви, идеални и силни. Важно е да опознаем себе си. 
Ако сенчестото и слънчевото ни дете се чувстват 
като у дома си, ние сме спокойни със самите себе си 
и толерантни и добронамерени спрямо другите хора. 
Защото домът е там, където можем да бъдем автен-
тични. Ако намерим своя дом в себе си, ние се свърз-
ваме както със себе си, така и с околните. А това е 
смисълът на живота”.

92 малки хитрини за успешна комуникация
Книгата „Изкуството да водим разговор” е настол-

но четиво за всеки, който иска да се научи да общува 
ефективно. В нея ще откриете техники, които ще 
превърнат и най-стеснителния човек в отличен събе-
седник.

Популярна психология

ОПОЗНАЙ СЕБЕ СИ
Щефани Щал  

Немска, 
първо издание
стр. 272
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2087-7

„Психология за всеки ден”

ИЗКУСТВОТО  
ДА ВОДИМ 
РАЗГОВОР
Лейл Лоундз

Американска, допечатка
стр. 400, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1545-3

Бестселър

АЗ ПРЕДИ ТЕБ
Джоджо Мойс

Английска, допечатка
стр. 408, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1172-1

За децата

ЗЛАТНИТЕ 
БЪЛГАРСКИ 
ПРИКАЗКИ
Българска, допечатка
стр. 64, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-1785-3

Популярна психология

ТРУДНИТЕ ДЕЦА
Андрю Фулър 

Австралийска, допечатка
стр. 288, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1052-6

Томчето съдържа осемнайсет от най-хубавите и 
обичани български народни приказки

Класическите илюстрации и адаптираните текс-
тове въвеждат малките читатели в чудния свят на 
българския фолклор. Приказките, в които умело са 
вплетени народна мъдрост и остроумие, учат деца-
та на добродетели като трудолюбие, скромност и 
честност.

Как да развиете потенциала на вашите деца 
и да канализирате огромната им енергия в 
конструктивни дейности

Своеволни, инатливи, непокорни, със свое мнение 
по всеки въпрос. С тежък характер и свободолюбив 
дух, или просто трудни. Както и да ги наречем – има 
деца, чието възпитание е невероятно сложна задача. 
Как да излезем наглава с тях, без да прибягваме до 
крайности?

Изключителна любовна история, преведена на 38 
езика, чиято филмова екранизация се превръща в 
световен хит 

Уил граби с пълни шепи от живота. Произшест-
вие с мотор го приковава към инвалидна количка и 
превръща дните му в безрадостно съществуване. 
Две години по-късно Уил няма представа, че Луиза 
ще стане част от живота му и ще го разтърси из 
основи. 

Въздействаща история за радостите и болките в 
кръговрата на живота

В навечерието на Деня на жената три успели жени 
– актриса, лекарка и писателка – гостуват в студио-
то на популярно токшоу. И трите не се съмняват, 
че от тях се очаква да разкажат за невероятната 
си кариера, изградена с много труд и лишения. Всяка 
от тях е давала толкова интервюта, че с времето 
истината и измислицата са се смесили и при това 
до такава степен, че и самата героиня вече едва ги 
различава. 

Водещата на шоуто обаче има други планове и 
интервюто се развива по коренно различен сценарий. 
Най-съкровените тайни на гостенките излизат наяве 
и репутацията им е поставена на карта. 

Изпитани съвети да отгледате уверени и 
издръжливи деца

След огромния успех на книгата „13 неща, които 
психически силните хора не правят” Ейми Морин пред-
ставя наръчник за родители, които искат да помог-
нат на децата си да развият ментална устойчивост. 
Стратегиите за възпитание се базират на дългия ґ 
опит като терапевт и приемен родител, както и на 
научни изследвания. Те целят изграждане на полезни 
мисловни и поведенчески модели, благодарение на кои-
то детето ще може да намира градивни решения на 
проблемите и да реагира адекватно в трудни ситуа-
ции. Не можем да предпазим децата си от разочарова-
ния и неуспехи, но можем да ги подкрепим да развият 
умения да посрещнат достойно такива предизвика-
телства и да ги преодоляват. 

Дамска проза

ДЕНЯТ НА ЖЕНАТА
Мария Метлицкая  

Руска, 
първо издание
стр. 320
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2112-6

Самопомощ

13 НЕЩА,  
КОИТО ПСИХИЧЕСКИ 
СИЛНИТЕ РОДИТЕЛИ 
НЕ ПРАВЯТ 
Ейми Морин 

Американска, първо издание
стр. 384, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2119-5



www.ikhermes.bgбюлетин

от 08.02 от 15.02

февруари 2022 г.

Исторически трилър

КОДЕКС 632
Жозе Родригеш душ Сантуш

Португалска, 
допечатка
стр. 480, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-0809-7

Бестселър

ЧОВЕКЪТ В  
ТЪРСЕНЕ НА СМИСЪЛ
Виктор Франкъл

Австрийска, допечатка, луксозна
стр. 200, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2037-2

Златно перо

АЛИСА
Луис Карол

Английска, допечатка
стр. 224, цена 4,95 лв.
ISBN 978-954-26-0440-2

Професорът по история и експерт по криптогра-
фия Томаш Нороня е поканен да довърши изследването 
на учен, намерен мъртъв при странни обстоятел-
ства. Преди смъртта си колегата му е проучвал епо-
хата на Великите географски открития по поръчка на 
голяма американска фондация.

В книжата на стария професор Томаш се натъква 
на странен шифър, който той трябва да разкодира. 
Оказва се, че кодираното послание крие отговора на 
въпрос, който досега историците не са успели да раз-

Не губете време! Вземете златното ключе и 
отключете вратата към приказния свят на Луис 
Карол!

Луксозно издание на едно от класическите  
произведения в психологията

Поколения читатели откриват вдъхновение и 
смелост в малката книжка на Виктор Франкъл, кой-
то опис ва живота си в нацистките концентрационни 
лагери и научените там уроци за духовно оцеляване. 
Дори и в най-ужасните обстоятелства, когато сме 
изгубили всичко, когато страдаме от глад и студ и 
сме подложени на нечовешко отношение, дори тога-
ва вътрешната сила на човека може да го издигне над 
външната му участ, твърди той. 

Революционни разкрития за някои от най-разпрос-
транените болести и симптоми и пречистваща 
програма за справяне с тях 

В тази книга лечителят медиум Антъни Уилям раз-
крива удивителна информация, получена от Висш Дух, 
за уникалните функции на черния дроб и ключовата му 
роля в редица важни процеси в организма. Единстве-
ният начин да се излекуваме е, като се погрижим за 
черния си дроб – и Антъни Уилям ни показва най-лесния 
начин да го направим. В тази книга той предлага под-
робни списъци с лечебни храни, билки и добавки. 

Здравни съвети

ЛЕЧИТЕЛЯТ МЕДИУМ: 
ПОМОЩ ЗА ЧЕРНИЯ ДРОБ
Антъни Уилям

Американска, допечатка
стр. 608, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1941-3

Разтърсваща история за три поколения 
жени, свързани от страсти, разочарования и 
непростими грехове...

След дълги години на усамотение Грета се завръ-
ща в имението „Марчмънт Хол”, за да прекара Коледа 
с приятеля си Дейвид. Тя обаче няма и бегъл спомен от 
живота си там – трагичен инцидент е заличил почти 
три десетилетия от паметта ґ. 

Тя внезапно си припомня, че в края на Втората све-
товна война става танцьорка в Лондон, където се 
влюбва в американски войник. Той я изоставя бременна, 
но Дейвид я приютява в имението. С помощта на ста-
рия си приятел Грета осъзнава, че дъщеря ґ е станала 
жертва на обстоятелства извън нейния контрол. И че 
не е била ангелът, за когото всички са я смятали...

Изчезнала булка. Окървавена рокля. Най-заплете-
ният случай на отдел „Специални клиенти” досега

Риалити звездата Ерин се омъжва и събитието е 
определено като „сватбата на века”. Телевизионен екип 
документира всеки екстравагантен детайл, но изчез-
ването на булката от приема не е по сценарий. Ерин не 
може да бъде открита никъде: гримьорната ґ е празна, 
с изключение на окървавената сватбена рокля.

Детектив Кайли Макдоналд от отдел „Специал-
ни клиенти” е на събитието като гост. Тя веднага се 
обажда на партньора си Зак Джордан. Но когато видео-
то, доказващо, че Ерин е жива, се появява в ефир, всяка 
знаменитост от звездния списък с гости се превръща 
в обект на подозрение... Или в следващата мишена.

Лусинда Райли се завръща с незабравима история 
за лъжи, предателства и една всепоглъщаща 
любов

Розана е само на единайсет, когато се запознава 
с Роберто. Тя се влюбва в красивия оперен певец и се 
зак лева, че един ден ще се омъжи за него. Роберто 
също не остава безразличен към ангелския ґ глас. 

Благодарение на безспорния си талант Розана пе-
чели стипендия за миланската „Ла Скала”. Не след дъл-
го пътищата им с Роберто отново се преплитат. Те 
са невероятен екип и в живота, и на сцената, въпреки 
лошата му репутация. Любовта им е всепоглъщаща, 
но и разрушителна. Тайните от миналото на Роберто 
заплашват да изплуват на повърхността и да помра-
чат щастието им.

Една от най-големите звезди на спорта насърчава 
децата да дават най-доброто от себе си

Леброн Джеймс има четири шампионски титли на 
NBA, два златни олимпийски медала и е четирикратен 
носител на наградата „Най-полезен играч” на NBA. Ос-
вен това той е баща, съпруг и филантроп. Смята за 
свое най-голямо постижение основаното от фондация 
LeBron James Family училище „Аз обещавам” в родния 
му град Акрън, Охайо. 

В тази книга баскетболната суперзвезда оку-
ражава децата и им напомня, че успехът ни зависи 
от самите нас. Той ги насърчава да се стараят във 
всичко, което правят, и да преследват неуморно 
мечтите си.  

Художествена литература

ДЪРВОТО НА 
АНГЕЛИТЕ
Лусинда Райли

Английска, 
първо издание
стр. 480
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2124-9

Художествена литература

ОТВЛИЧАНЕТО  
НА ВЕКА
Джеймс Патерсън

Американска, 
първо издание
стр. 296
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2114-0

Художествена литература

ИТАЛИАНСКОТО 
МОМИЧЕ
Лусинда Райли

Английска, 
допечатка
стр. 432
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2097-6

Детска литература

АЗ ОБЕЩАВАМ 
Леброн Джеймс, 
Нина Мата 
(илюстрации)

Американска, 
първо издание
стр. 36
цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2060-0

решат: кой всъщност е бил Христофор Колумб. Истина-
та за самоличността на мореплавателя и за дворцови 
задкулисни игри ще преобърне съвременната трактовка 
на историята. Но наяве излизат конспирации, в които са 
замесени не само тамплиерите и кралете на иберийските 
империи, но и фондацията, наела Томаш.


