от 24.11
Художествена литература

МАГАЗИНЧЕТО
ЗА ПРЕЖДА И
ЧУДЕСА
Мануела Инуса
Немска,
първо издание
стр. 256
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2049-5

Очакваме ви в най-топлото магазинче на „Валери
Лейн“!

Сюзън обожава Коледа! За нея това е най-вълшебното време от годината. И как да е иначе, когато любимата  уличка „Валери Лейн“ се преобразява в място,
излязло от приказките. Магазинчетата са украсени,
хората избират подаръци за близките си, а тя и прия
телките  се грижат за празничното настроение. В
„Раят на преждата“ Сюзън плете ли плете шалове,
шапки и ръкавици за тези, които са останали без дом.
Тази година обаче самотата в сърцето на Сюзън
тежи повече от обикновено. Въпреки че се е зарекла
никога вече да не се довери на мъж, тя тайно си пожелава едно-единствено нещо за празника. Но когато
съдбата преплита нишката на живота  с тази на
Стюарт, тя трябва да загърби миналото си, за да
даде шанс на бъдещето.
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бюлетин ноември 2020 г.
от 03.11
Копенхагенска серия

НАЕМАТЕЛКАТА
Катрине Енгберг
Духовна литература

Духовна литература

ПЕТЪР ДЪНОВ:
ЗА ВСЕЛЕНАТА И
ЧОВЕКА
Д-р Светла Балтова

ПЕТЪР ДЪНОВ:
ЗА ЕНЕРГИИТЕ НА
ПРИРОДАТА
Д-р Светла Балтова

Българска,
първо издание
стр. 336
цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2046-4

Българска,
второ издание
стр. 240
цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2061-7

Ново заглавие в популярната поредица книги по
беседи и лекции на Учителя под съставителството на д-р Светла Балтова
Какво знаем за Вселената? Дали съвременните
технологии я направиха по-достъпна за човека от знанията на древните мъдреци? Учителя Петър Дънов
твърди, че с вътрешния телескоп на съзнанието си
посветените са достигали по-дълбоко в недрата на
битието, отколкото модерните уреди. Те са разговаряли със звездите, получавали са послания от тях.
В много от беседите си Учителя повдига завесата,
като дава дълбоки знания за звездния мир, достъпни
за човешкия ум. Така разказана, историята за нашата
Слънчева система звучи като приказка, в която всичко
е живо, всичко е разумно. По същия начин са поднесени
и законите на астрологията, която според него е наука с практическо приложение в живота и знание, което
помага на човека да намери пътя си.

Ново издание на едно от най-популярните
заглавия в поредицата книги по беседи и лекции на
Учителя
Целта на тази книга е да представи една духовна
перспектива, разкриваща истинските взаимоотношения между човека и неговата Велика Майка – Природата.
Стигнали сме до времето, когато предупрежденията, отправени от Петър Дънов преди век, се прев
ръщат в реалност: „Хората със своите неправилни
мисли, чувства и постъпки създават анормални течения в природата. Щом хората стават по-лоши, то
и времето заприличва на тях. Природата е жива и
разумна. Тя плаща скъпо на онези, които се отнасят
към нея с незачитане“. Никой не може да победи природата, но тя е в състояние да остави непокорното
си дете да се самоизличи от лицето на тази пла
нета.
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Датска,
първо издание
стр. 368
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2009-9

Свиреп убиец пресъздава дума по дума криминален ръкопис в зашеметяващия дебют на Катрине Енгберг.

Естер де Лауренти има къща в центъра на Копенхаген, част от която отдава под наем. След като се
пенсионира, дните  минават в разходки с двете  кучета, а вечерите тя прекарва в писане на първия си
криминален роман. И в пиене на прекалено много вино.
Когато обаче една от наемателките  е намерена
мъртва, животът на Естер е разтърсен из основи. Не
само защото тя е била близка с младото момиче. Бруталното престъпление сякаш е излязло от страниците
на романа . Някой е пресъздал убийството с плашещи
подробности. И явно иска да привлече вниманието .
А следователите Йепе Кьорнер и Анете Вернер
трябва бързо да узнаят кой и защо иска да отмъсти
на пенсионираната преподавателка. Преди да са се появили още трупове.

Приложна психология

Домашна библиотека

АТОМНИ НАВИЦИ
Джеймс Клиър

ЛЕЧИТЕЛЯТ МЕДИУМ
Антъни Уилям

Американска, допечатка
стр. 360, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1945-1

Американска, допечатка
стр. 400, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1639-9

Изключително практична и полезна книга!
Марк Менсън
„Атомни навици“ предлага доказана стратегия за
успех. Независимо дали сте лидер, който иска най-доб
рото за екипа си, атлет, който се готви за състезание, или просто човек, който не може да откаже цигарите, да свали някой килограм или да намали стреса в
живота си – тази книга ще ви помогне да постигнете
целите си стъпка по стъпка.

Революционен подход за същността на хроничните
и труднолечимите заболявания и лечението им
Наричан лечител медиум, Антъни помага на хиляди
хора да оздравеят от „нелечими“ болести. В тази книга
той споделя революционна информация за същността на
най-разпространените „необясними“ болести, сред които автоимунните заболявания, депресията и дори ракът. Авторът дава съвети за здравословен хранителен
режим, натурални добавки и промени в начина на живот.

www.ikhermes.bg
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от 10.11

от 17.11
Българска национална кухня

Хоби

За децата

МЕЧТАНИ
ПЪТЕШЕСТВИЯ

ПРИЯТЕЛИ
ЗАВИНАГИ
Галина Андонова

Английска,
първо издание, луксозна
стр. 320
цена 29,95 лв.
ISBN 978-954-26-2031-0

500 вълнуващи дестинации и най-подходящите
начини да уловите духа на всяко място
Тази книга представя 500 интригуващи дестинации в целия свят и най-подходящите начини да уловите духа на всяко място – от това да наблюдавате
Северното сияние от иглу във Финландия до това да
минете с велосипед по моста Голдън Гейт, от прекосяване на Андите на кон до това да посетите културно събитие в Античния театър на Пловдив.
„Мечтани пътешествия“ ще вдъхнови всеки, кой
то иска да изпита повече вълнуващи моменти и да
опознае различни страни и култури. Книгата ще ви
окуражи да осъществите и най-смелите си планове
и да дръзнете да направите нови и удовлетворяващи неща, които ще се превърнат в прекрасни спомени.

Българска,
първо издание,
илюстрована
стр. 40
цена 7,95 лв.
ISBN 978-954-26-2063-1

Забавна история за истинското значение на думата „приятелство“
Кики, Неда и Ману, Тито и Леон обитават студения
Север. Животът им в ледената пустош никак не е лесен. Добре че си имат дебели кожуси да ги пазят от
свирепите виелици. И здраво приятелство, което да
топли сърцата им.
Един ден обаче белият мечок Тито се натъква на
необичайна находка – вкусни зелени ябълки. И уж случайно ги скрива, за да не му ги вземе някой. Дори и този
някой да е негов близък приятел.
Но скрито-покрито в Севера няма. Кики и Неда,
Ману и Леон дочуват сладко хрупане от бърлогата
на мечока. И скоро забъркват такава каша, от която
само истинското приятелство може да ги измъкне.

от 12.11

Клуб Класика

БРУЛЕНИ ХЪЛМОВЕ
Емили Бронте
Английска,
второ издание, луксозна
стр. 320
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2044-0

Една любов, по-силна от смъртта...
Мургавият Хийтклиф е подхвърлено дете, което намира подслон в йоркширското имение „Брулени

бюлетин

хълмове“. Господарят на имението отглежда момчето редом с другите си деца – Хиндли и Катрин. След
смъртта му обаче за Хийтклиф настъпват тежки
дни. Хиндли го тормози и унижава, но с Катрин са неразделни и близостта им скоро прераства във всепомитаща любов.
Девойката е принудена да избира между първичния и
необуздан Хийтклиф и нежния и образован благородник
Едгар Линтън. Въпреки че обича Хийтклиф с цялото си
сърце, тя взема съдбоносното решение да отговори на
очакванията на обществото. И се омъжва за Линтън.
Хийтклиф напуска „Брулени хълмове“, но се завръща там
след години. Богат, образован и жадуващ отмъщение.
Отмъщение, което ще застигне и следващото поколение, за да измие болката от една несбъдната любов, по-силна дори от смъртта.

И ЗАМИРИСА НА
БАБИНИ ГОЗБИ И
СПОМЕНИ
Ивинела Самуилова,
Илиана Николова

Трилогия „Хотелът“

ПОСЛЕДНИЯТ
ЛЮБИМ
Нора Робъртс
Американска,
второ издание
стр. 368
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2040-2

Българска,
първо издание
стр. 256
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2058-7

Eдинствено по рода си у нас кулинарно издание,
събрало автентични готварски рецепти от нашите баби и съкровени истории за тях.
Съставител на сборника е Ивинела Самуилова, автор на романа „Бабо, разкажи ми спомен“ („Любима
книга на България“, 2016 г.). Когато кани читателите си да  изпратят рецепти за любими бабини гозби, придружени със спомен, Ивинела не подозира, че
резултатът ще е толкова „интересно, задушевно и
полезно четиво, чиято стойност не е само силно емоционална, но и много практическа и в известен смисъл
– документално ценна“.
С помощта на Илиана от кулинарния блог „Щърке
лово гнездо“ тя подбира рецепти както за любими на
всички традиционни ястия, така и за малко позн ати
гозби, характерни за различни краища на България. Те
ще ви пренесат в уюта на бабиния дом в градове, се
ла и махали, а споделените истории ще ви затрог
нат.

Детска литература

ПРИКАЗКИ ЗА
БЕЗСТРАШНИ
МОМИЧЕТА
Анита Ганери, Куа Лей
Английска,
първо издание, луксозна
стр. 128
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2047-1

Хотел „Бунсборо“ ви приветства с неповторима
атмосфера и интригуващи истории.
Оуен е най-организиран от братята Монтгомъри.
Той управлява семейната строителна фирма с желязна ръка. И въпреки недоволството на братята му от
несекващите му списъци със задачи, хотел „Бунсборо“
ще отвори врати по график.
Единственото нещо, което не влиза в плана на Оуен,
е Ейвъри Мактавиш – собственичка на пицария „Веста“,
откъдето младата жена с любопитство наблюдава
строителните дейности, както и самия Оуен. Получила
от него предложение за брак още в детската градина,
той никога не е излизал от мислите . Но привличането,
което изпитва сега, е далеч от невинната детска игра.
Докато двамата предпазливо преминават от прия
телство към нещо различно, официалното откриване
на хотел „Бунсборо“ смайва целия град. Но трудното за
Оуен едва сега започва. Защото Ейвъри си е изградила
защитни механизми, за да не бъде наранявана.

Вдъхновяващи истории за силни и независими
приказни героини от цял свят
Този прекрасно илюстриран сборник съдържа 15
прик азки от цял свят с необикновени главни героини.
Те са умни, безстрашни и независими, поемат контрол над съдбата си, без да разчитат на принцове
или рицари.
Запознайте се с Брадаманте, която се впуска в
битка върху летящ кон, Унанана, която спасява децата си от търбуха на слон, малката Моли Упи, която
надхитря великан, и още много храбри момичета.
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