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Лесни рецепти за всеки ден от седмицата
Чудите се какво да готвите? Джейми идва на по-

мощ: Където и да отида през последните три години – 
на родителска среща, на обществени събития или прос-
то на улицата, – ме питат кога ще напиша втора част 
на Рецепти с 5 съставки. Философията на тази книга 
много ви допадна, затова се опитах да я приложа и тук. 
Приемете тази книга като продължение на Рецепти с 
5 съставки – и тук рецептите са лесни, стремим се 
към богат вкус с малко усилия, искаме да се забавляваме 
и да приготвяме засищащи и супервкусни ястия, които 
винаги се получават. Той е подбрал 18 най-често използ-
вани продукта, които приготвя по 7 начина.

Любимата история на поколения читатели в ново 
луксозно издание 

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? 

Заедно с палавото хлапе децата ще разберат, че 
понякога пакостите водят до непредвидими послед-
ствия. Това красиво илюстровано издание на първия 
български фантастичен роман ще ги очарова и едно-
временно с това ще ги забавлява.

Кулинария

7 НАЧИНА
Джейми Оливър 

Английска, 
първо издание,  
луксозна
стр. 320
цена 34,95 лв.
ISBN 978-954-26-2132-4

Любими детски писатели

ЯН БИБИЯН
Елин Пелин

Българска, 
ново издание, луксозна
стр. 128
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2136-2

Българска литература

КАЛУНЯ-КАЛЯ
Георги Божинов

Българска, допечатка
стр. 352, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1388-6

Забравеният шедьовър!

От излизането на новото издание на „Калуня-каля” 
от Георги Божинов през 2014 г. интересът към рома-
на не стихва. Книгата има 15 тиража и е призната за 
едно от знаковите заглавия през последните години. 

Мога да сравня „Калуня-каля” по писателско майс-
торство с „Татарската пустиня” на Дино Будзати или 
с „В очакване на варварите” на Нобеловия лауреат Дж. 
М. Кутси. А по надникване в народния етос и разломите 
му – единствено с „Железният светилник” на Димитър 
Талев.

   Деян Енев

ИВИНЕЛА САМУИЛОВА
Най-сърдечни благопожелания 

за здраве и дълголетие, скъпи 
приятели, и нека със знака на ИК 
„Хермес” продължават да изли-
зат вдъхновяващи заглавия, за 
да споделят и утрешните чита-
тели радостта от четенето!

КАМЕЛИЯ КУЧЕР
Любимо мое издателство 

„Хермес”, честити трийсет 
години! Не мога да си предста-
вя какъв би бил литературният 
ми път без вас – моето книжно 
семейство, моите приятели, 

моето второ „у дома”. Благодаря ви за тихото, 
силно присъствие, за почтеността и чистотата 
в отношенията, за вярата, за искрената непод-
правена обич към книгите, за професионализма.

КАТРИНЕ ЕНГБЕРГ
Честит рожден ден на бъл-

гарския ми издател! Пожелавам 
ви непрекъснат успех и с не-
търпение очаквам всички книги, 
по които ще работим заедно в 
бъдеще.

КРАСИМИР ДИМОВСКИ
Когато попитали Клод Моне кой е неговият ше-

дьовър, великият импресионист отговорил: „Моя-
та градина!”. Преди 30 години Стойо Вартоломеев 
създаде своята градина – издателството „Хермес”, 
и превърна творението си в истински шедьовър на 
книгоиздаването. Тази градина даде на българския 

читател милиони екземпляри – сред които и твор-
би на световноизвестни писатели. Тя вече има своя-
та история. И продължава своя разцвет.

Честит юбилей!

МАЙК ВИКИНГ
Пожелавам ви късмет през 

следващите 30 години в това 
да дарявате щастие на хората 
с помощта на книгите.

МАНУЕЛА ИНУСА
Моите сърдечни поздравления за 30-годишни-

ната на ИК „Хермес”. Продължавайте в същия дух, 
фантастични сте!

МИРЕЛА ИВАНОВА
Издателство „Хермес” е запазен знак за ма-

щабно мислене, осъществено в хиляди книги, 
творчес ки открития на автори и поредици, и 
почтителен прочит на българската литература, 
класическа и съвременна. 30 години е вдъхновяващ 
юбилей... Нека голямото дело пребъде, та и наши-
те деца и внуци да се радват и гордеят с умноже-
ната от „Хермес” любов към книгите.

НЕДА АНТОНОВА
Честити да сте, скъпи хер-

меси! Да сте здрави, все тъй 
предвиждащи и предвождащи и 
да илядите откъм заглавия и 
читатели! Народната памет ще 
ви възнагради!

НЕДЯЛКО СЛАВОВ
30 години Издателска къща 

„Хермес”! Да устоиш в това убо-
го за духовността време си е ис-
тинско геройство. И да си винаги 
сред първите. Поздравления от 
все сърце и на многая лета!

НЕНКО ГЕНОВ
Честит юбилей на „Хермес”, които сбъднаха 

една моя мечта. Продължавайте да давате мечти 
на децата и криле на новите автори!

ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА
Моето любимо издателство 

„Хермес” има юбилей – 30 годи-
ни на българския книжен пазар. 
Съотнесено с човеците, това 
е най-хубавото време на мла-
достта, когато имаш вече и 

опит, и самочувствие. Възраст на смели мечти, 
амбициозни планове, много приятели и щедро да-
ване (и получаване) на любов. Пожелавам всичко 
това и на издателство „Хермес” – да го множи 
в годините занапред, за радост на четящите, 
на авторите, на целия екип, който работи под 
неговия покрив.

СВЕТЛА БАЛТОВА
Книгата е врата към други све-

тове. За трийсет години вие, еки-
път на ИК „Хермес”, отворихте 
портали за малки и големи в све-
товете на книгите, вие поддържа-
те жива обичта към словото.

СОФИЯ ЛУНДБЕРГ
Пожелавам ви искрящи фойер-

верки, шампанско и торта наред 
с още много години, изпълнени с 
вълшебни истории.

ТОНИ НИКОЛОВ
В гръцката митология Хермес освен закрил-

ник на търговията е и покровител на знанията, 
пътуването и красноречието. Не знам дали през 
далечната 1991 г. Стойо Вартоломеев е мислил 
над това, докато е замислял да създаде ИК „Хер-
мес”, но то ясно е очертало профила на неговото 
издателство: да е пътник между световете, меж-
ду българската и преводната литература, между 
различни читателски публики, между проза, поезия 
и публицистика...

На много години!

ХАВИЕР СИЕРА
ИК „Хермес” изпълнява с енер-

гичност и поразителна отдаде-
ност своята мисия да поднася на 
българските читатели най-доб-
рото от съвременната светов-
на литература. За мен е чест да 
бъда публикуван от тях!

ХРИСТО ДОБРОТИНОВ
Честита годишнина, „Хермес”, бъдете все така 

вестители на добрата словесност и мярка за та-
ланта в книжното море! Поздравления и признание 
за приноса ви в издаването на съвременна българ-
ска литература!
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Художествена литература

СЪДРУЖНИЦИ  
ПО НЕВОЛЯ
Сандра Браун

Американска, 
първо издание
стр. 352
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2113-3

Самопомощ

АТОМНИ НАВИЦИ
Джеймс Клиър

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

Лайфстайл

МАЛЪК НАРЪЧНИК  
ПО ХЮГА
Майк Викинг

Английска, допечатка, луксозна
стр. 288, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1679-5

Основи и приложения на логотерапията 

Как да се отърсим от нежеланите привички и да 
запазим онези, които допринасят за доброто ни 
физическо и емоционално здраве.

Независимо дали сте лидер, който иска най-добро-
то за екипа си, атлет, който се готви за състезание, 
или просто човек, който не може да откаже цигарите 
или да свали някой килограм – тази книга ще ви помог-
не да постигнете целите си стъпка по стъпка.

Красиво практическо ръководство за датската 
философия на уюта и щастието от живота

Датчаните оглавяват повечето класации за 
най-щастливите хора в света. Една от причините за 
това е хюга – всичко от „изкуството да създаваш ат-
мосфера на интимност”, „комфорт за душата” и „лип-
сата на дразнители” до „да изпитваш удоволствие от 
наличието на успокояващи неща”.

Нов роман от кралицата на романтичния съспенс

от 17.12

Психология

СТРЕМЕЖ  
КЪМ СМИСЪЛ 
Виктор Франкъл

Австрийска, 
първо издание,  
луксозна
стр. 256 
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2130-0

Виктор Франкъл е професор по неврология и психи-
атрия във Виенския университет, но заема професури 
и в най-елитните американски висши учебни заведе-
ния. Като създател на логотерапията е удостоен с 
почетната титла „доктор хонорис кауза” от 29 уни-
верситета от цял свят. 

Издадена за първи път през 1969 г. и обединяваща 
поредица от лекции, книгата „Стремеж към смисъл” е 
фундаментален труд за логотерапията – психотера-
певтична система, базирана на идеята за търсенето 
на смисъл в живота като основен мотив в поведение-
то на човека. Това ново и редактирано издание на кни-
гата е първото от 1988 г. насам.

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.
Третият 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 из-
бяга от миналото си тя се завръща в семейния дом в 
Тексас. Но Ардън не знае, че двама от съучастниците 
на баща ґ все още живеят там. И следят всяко нейно 
движение.

от 14.12

30 автори от България  30 автори от България  
и света поздравяват „Хермес“ и света поздравяват „Хермес“ 
за годишнинатаза годишнината

АЛЕКСАНДРА МАРИНИНА 
От цялата си душа поздра-

вявам издателство „Хермес”, 
всички сътрудници и автори с 
30-годишнината! Всяко издател-
ство в същността си изпълнява 
ролята на връзка между автори-

те и читателите и при „Хермес” тази връзка не се 
е скъсала, а е станала по-силна и здрава с годините.

АЛЕКСАНДЪР СЕКУЛОВ
„ХЕРМЕС” ИМА СПАСИТЕЛНА 

РОЛЯ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ДУХ!
Имал съм шанса да видя с очи-

те си откъде тръгна издател-
ство „Хермес” и ми е трудно да 
повярвам колко далече стигна.

Случи се, защото всички работеха и не се отказ-
ваха. Работеха и не се отказваха. Това правят и сега.

АЛЕКСАНДЪР ЧОБАНОВ
За визиите: За 30 години ИК „Хермес” се е пре-

върнало в много повече от издателство, то е част 
от българската култура.

Пожелавам ви още дълги плодотворни години!

АНЧО КАЛОЯНОВ
На издателство „Хермес” и на неговия създател 

– честита 30-годишнина! С признателност за все-
отдайността към нашата литература и с поже-
лание и следващите 30 години да са благодатни за 
българските книги!

ВЛАДИМИР ЗАРЕВ
В човешкия живот трийсет 

години са и много, и малко вре-
ме. В съществуването на едно 
издателство те са достатъчни, 
за да превърнат усилията на не-
говите създатели в неотменна 

част от културния ни живот, в духовен подвиг, а 
най-вече в значима традиция. Дано Бог да подпо-
могне, да освети пътя на това прек расно духовно 
обиталище, на този прекрасен и уютен дом на ху-
дожественото Слово! 

Бъдете, скъпи приятели!

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ
Честита 30-годишна книгоиздателска дейност 

на „Хермес”, приносна за нашата духовност. Рад-
вам се да бъда ваш автор!

ГЕОРГИ МИШЕВ
Ако не звучи юбилейно-ле-

ковато, ще ми се да завърша 
краткото си приветствие към 
„Хермес”, към г-н Вартоломеев 
и неговия работлив колектив, 
както е завършвал своите текс-

тове Иван Богоров: „Здравейте, милички!”.

ГЕОРГИ ЦАНКОВ
Желая ти здраве и дълго-

летие, безценно издателство 
„Хермес” – очаквам, заедно с 
милионите ти читатели, още 
безброй чудесни изненади! Бъде-
те верни на себе си, будители – и 

ние, благодарни автори и читатели, никога няма 
да ви изневерим!

ДЕМЕТРА ДУЛЕВА
Поздравявам голямото се-

мейство на издателство „Хер-
мес” и неговия създател г-н 
Стойо Вартоломеев за силата 
да преодоляват всякакви кризи, 
за смелостта винаги да търсят 

нови и неочаквани решения и най-вече за това, че 
независимо от обстоятелствата винаги, винаги 
са подкрепяли българските автори, като са им да-
вали възможност да разказват на читателите си 
своето време и своите истории.

Пожелавам на издателството и на целия екип 
още десетилетия успешен път и да продължат с 
чудесата!

ДЖЕНИ ХЕЙЛ
Честит рожден ден, „Хер-

мес”! С пожелание за още много 
великолепни години!

 

ЕВГЕНИЙ ТОДОРОВ
30-ата годишнина на „Хермес” е не само фир-

мен празник, а празник и на Пловдив.
Да ни е честит!

ЕМИЛ АНДРЕЕВ
За 30 години Издателска къща „Хермес” се 

превърна в истински вестител на добрата книга 
и слово. Нека тази достойна просветителска дей-
ност пребъде във времето. Бъдете живи и здрави 
и не спирайте!

ЖОЗЕ РОДРИГЕШ ДУШ САНТУШ
Няма по-благородна мисия от 

книгоиздаването и просветната 
дейност. Издателство „Хермес” 
го прави от 30 години... и ще 
продължи да го прави още 300 
години!

ИВАН СТАНКОВ
Здрасти, „Хермес”!
Да си ми здрав и бодър заедно с авторите, кни-

жарите и служителите ти!
И книгите ти да са хубави!
И книжарниците отворени!


