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432 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2035-8

408 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1990-1

ПОДАРЯВАШ МИ ЗВЕЗДИ
Джоджо Мойс

КОЛЕДА В СИЛВЪР ФОЛС
Джени Хейл

Алис се задушава от скучното си всекидневие в Анг
лия. Затова приема предложението за брак на прив
лекателен американец. Но новият  живот в малкото градче в Кентъки се оказва още по-самотен.
Докато не среща независимата и дръзка Марджъри,
която никога не е търсила одобрението и помощта
на мъжете. Тя започва да събира екип от млади и
смели жени, които да доставят книги и до най-отдалечените кътчета на региона. Прекосявайки дев
ствените гори, Алис, Марджъри и техните съмишленички се превръщат в пътуващи библиотекарки.

Скарлет Бейли и семейството  винаги са празну
вали коледните празници в „Белите дъбове“ – стария хотел, ухаещ на шоколад и канела. Но сега той е
заплашен от бързо изникващите модерни комплек
си. И това може да е последната Коледа, която семейство Бейли ще прекара тук.
Скарлет е решена да направи всичко, за да спаси хотела. Затова се среща със строителния предпри
емач Чарлс Брайънт. Между тях веднага прехвърчат
искри, но представите им за бъдещето на хотела
се различават коренно.

280 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2014-3

ИЗВЪН КОНТРОЛ
Сандра Браун

ЛЯТО КРАЙ БРЕГА НА СВЕТУЛКИТЕ
Джени Хейл

Рай Малет е грубиян с вечно набола брада и има репутация, че лети и в най-неблагоприятните условия.
Така че, когато е помолен да направи курс в непрогледна мъгла, за да достави мистериозна черна кутия до
някой си доктор Ламбърт, Рай веднага се съгласява.
При кацането обаче той умишлено е заслепен и самолетът му се разбива. А за пратката пристига
друг човек – доктор Брин О’Нийл. Въпреки нежеланието на Рай да се забърква в чужди проблеми, той е
неустоимо привлечен от интригата около товара
му. И от мистериозната Брин.

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 семейството и най-добрия 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 щастието,
Хали просто трябва да изпълни стария си списък.

288 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2034-1

ПЕПЕЛ ОТ РОЗИ
Сандра Браун

200 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2019-8

Шей не се притеснява да показва тялото си, когато
става въпрос за истинско изкуство. Поканата на
майка  да  гостува обърква живота на младата
жена. Запознанството на Шей с доведения  брат –
пастора Ян, е колкото комично, толкова и шокиращо.
Ян е невероятно красив, но не одобрява живота .
Наранена от отношението му, тя решава да го прелъсти, за да му докаже, че дори един пастор не може
да устои на прелестното  тяло. Шей не предполага,
че ще попадне в собствената си клопка, изтъкана
от слабост, страст и любов...

СЕГА И ЗАВИНАГИ

Кн. 1 от трилогия „Хотелът“

Нора Робъртс

368 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2039-6

ЧЕРВЕНИЯТ ТЕФТЕР
София Лундберг

312 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1981-9

360 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2005-1
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Малката Дорис получава от баща си тефтер. В него
тя записва всички хора, променили живота . От
слугуването в богаташка къща, през модния подиум
в Париж, ужаса на Втората световна война, самотата в Ню Йорк, любовта  с Алан. Днес тя живее
сама в Стокхолм. Повечето имена в тефтера са
зачеркнати: напуснали са живота . Най-голяма радост  носят обажданията на племенницата  Джени. Един ден Дорис започва да записва историите
от пъстрото си минало. Така ще успее да сподели с
Джени най-съкровеното си – спомените.

Братята Монтгомъри притежават строителна
фирма. Те обожават работата си и най-вече 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. Най-добрите 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.

ПОСЛЕДНИЯТ ЛЮБИМ

Кн. 2 от трилогия „Хотелът“

Нора Робъртс

368 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2040-2

Оуен е най-организираният от семейство Монтго
мъри. И въпреки недоволството на братята му от
несекващите му списъци със задачи, хотел „Бунсборо“
ще отвори по график. Единственото нещо, което не
влиза в плана на Оуен, е Ейвъри – собственичката на
пицария „Веста“, откъдето младата жена 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.

ВЪПРОСИТЕЛНАТА Е ПОЛОВИН СЪРЦЕ
София Лундберг

СКРИТИ В СМЪРТТА
Нора Робъртс

Като дете Елин живее на шведски остров. С най-доб
рия си приятел Фредрик обичат да гледат нощното
небе. Детството им не е лесно, но намират утеха в
природата. Докато не се случва нещо ужасно.
Днес Елин е световноизвестен фотограф и живее в
Манхатън. Но сякаш е с половин сърце. Така и не е
успяла да изтрие спомените си за детството. Нито хубавите, нито лошите. А неочакван подарък ще
напука тънкия лед, по който едва балансира. След
толкова години на мълчание Фредрик е кръстил звезда на нейно име.

Рурк купува изоставена сграда в Ню Йорк. В началото
на разрушителните дейности той попада на два
скелета. До края на деня криминалистите откриват
останките на още десет жертви. Навремето мястото е било приют за младежи в нужда. С помощта
на екипа си лейтенант Далас идентифицира жертвите. Издирването на убиец и събирането на доказателства петнайсет години след ужасното престъп
ление обаче се оказва по-трудно, отколкото разследващите предполагат. Но Ив е твърдо решена да
разбули мистерията и да въздаде справедливост.

400 с., цена 16,95 лв.
ISBN 978-954-26-2010-5
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256 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2049-5

МАГАЗИНЧЕТО ЗА ПРЕЖДА И ЧУДЕСА
Мануела Инуса

ВСИЧКИ ЦВЕТЯ В ПАРИЖ
Сара Джио

За Сюзън Коледа е най-вълшебното време от годината. И как да е иначе, когато „Валери Лейн“ сякаш е
излязла от приказките. Магазинчетата са украсени,
хората избират подаръци, а с приятелките  се грижат за празничното настроение.
Тази година обаче самотата тежи на Сюзън повече
от обикновено. Въпреки обета си повече да не се
довери на мъж, тя тайно си пожелава само едно нещо
за празника. Но когато съдбата преплита нишката
на живота  с тази на Стюарт, тя трябва да за
гърби миналото си, за да даде шанс на бъдещето.

Керълайн се събужда с амнезия след катастрофа. Тя с
изненада научава, че през последните години е водила
тъжен и самотен живот в апартамент в центъра на
Париж. А когато намира писма от далечната 1943 година, тя осъзнава, че жилището  крие мрачни тайни...
По време на нацистката окупация на Париж Селин
живее с дъщеричката си и с баща си. Когато немски
офицер случайно разкрива еврейските корени на семейството, той започва да я изнудва да му стане
любовница. Селин ще направи всичко, за да предпази
тези, които обича.

328 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1991-8

МАГАЗИНЧЕТО ЗА АНТИКИ И
ВЪЛШЕБСТВА
Мануела Инуса

240 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2048-8

224 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1973-4

296 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2007-5

280 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1929-1
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Руби обича красивите стари книги и вещи, нашепващи отдавна забравени истории. Затова и не може
да си представи живота си далеч от семейния антик
вариат. Все по-рядко обаче влизат клиенти. Освен
това сърцето  вече не се задоволява само с романтичните истории от пожълтелите страници.
Руби знае, че се нуждае от промяна. Но какво да направи, когато се страхува да не опетни паметта на
майка си, ако преобрази магазина? Как да постъпи,
когато единственият мъж, за когото мечтае, е об
вит в мистерия? И не допуска никого до себе си.

ДА СЕ СРЕЩНЕМ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ
Барбара Ханей

328 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2033-4

Година след загубата на съпруга си Дейзи кани трите
им пораснали деца на почивка във Венеция. Ще бъде
отново както преди – всички заедно в родния град на
баща им. Обаче... Бракът на Марк се разпада. Анна
пък крие провала на актьорската си кариера. А Ели е
твърдо решена да отбягва разговорите за постъпване в университет.
Ще успеят ли Дейзи и децата  да приемат промените, които са настъпили с всички тях? Под лъчите на
адриатическото слънце те се изправят пред съдбовен избор, който ще преобърне живота им.

МАГАЗИНЧЕТО ЗА ШОКОЛАД И МЕЧТИ
Мануела Инуса

СЕДМИЦА КРАЙ МОРЕТО
Барбара Делински

Кийра обича малката си шоколатерия, където изработва ръчно сладкарски изделия, привличащи любители на вкуснотийки на всякаква възраст. А често и
самата тя не може да устои на апетитните сладкиши. Но какво значение има? Тя не би се отказала от
своята страст, пък и харесва извивките си. Но гаджето  Джордан, с когото вечно спорят, е на друго
мнение. За щастие Кийра има верни приятелки, кои
то я подкрепят и я харесват каквато е. А напоследък
един очарователен клиент идва все по-често в магазинчето за шоколад...

Телефонно обаждане връща Малъри в родния  дом на
крайбрежието на Роуд Айлънд. Преди години тя е избягала оттам след трагичен инцидент, който е разрушил брака на родителите , отчуждил я е от сестрите , сложил е край на връзката с първата  любов. Но
за дъщеря  – Джой, всичко това е ново и непознато.
Израснала без баща, тя жадува за голямо семейство.
В рамките на седмица три жени ще изпитат силата
на семейните и приятелските взаимоотношения. И
ще открият каква е ролята на любовта и спомените
в живота им.

408 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2012-9

НЕДОСЕГАЕМА
Джейн Ан Кренц

АНА КАРЕНИНА
Лев Толстой

Джак е консултант към ФБР. Неговата почти свръхестествена способност на профайлър му е спечелила завидна репутация. Но е усложнила личния му живот. Колкото повече случаи разрешава, толкова по-
близо е до това да изгуби себе си.
Единствената, която може да му помогне, е Уинтър. Като дете тя открива, че е способна да хип
нотизира. След особено тежки случаи Уинтър помага на Джак да се възстанови. А когато миналото му
я застрашава, той е решен да сложи край на престъпленията на заклетия си враг – Куинтън Зейн.

Ана, изглежда, има всичко: красива е, богата, омъжена е за влиятелен политик и обожава сина си. Но тя
усеща, че животът  е пуст – до момента, в който
среща граф Вронски. В отчаян опит да открие смисъла в живота си, тя се противопоставя на традициите на обществото. И напуска съпруга и сина си,
за да живее със своя любим.
Заклеймена и изолирана, Ана все по-често се поддава
на пристъпите си на ревност към Вронски. А това
го отчуждава. Въпреки силната им любов, връзката
между Ана и Вронски е обречена.

832 с., цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1952-9

ПОСЛЕДНАТА КАРТИНА НА ВАН ГОГ
Алисън Ричман

БРУЛЕНИ ХЪЛМОВЕ
Емили Бронте

Лятото на 1890 г. Маргьорит Гаше намира повод да
излезе от дома си и се запътва към гарата. И ето
го и него – от влака слиза Винсент ван Гог.
Двайсет и една годишната Маргьорит е израснала в
идиличното френско селце. Тук Ван Гог ще прекара
последното лято от живота си, оставяйки се на
грижите на доктор Гаше. През тези месеци Ван Гог
ще нарисува над 70 картини, две от тях са портрети на Маргьорит. Художникът обаче не подозира, че
не само ще улови образа  в картините си, но ще
плени и сърцето .

Хийтклиф е подхвърлено дете, което намира подслон в имението „Брулени хълмове“. Господарят
отглежда момчето редом с децата си – Хиндли и
Катрин. След смъртта му обаче за Хийтклиф нас
тъпват тежки дни. Двамата с Катрин са неразделни и близостта им скоро прераства във всепомитаща любов. Въпреки че обича Хийтклиф с цялото си
сърце, девойката взема съдбоносното решение да
се омъжи за благородник. Хийтклиф напуска „Брулени
хълмове“, но се завръща там след години. Богат,
образован и жадуващ отмъщение.

320 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2044-0
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ДРУГАТА ИСТИНА
Александра Маринина

ДНЕВНИКЪТ НА СВЕКЪРВАТА
Мария Метлицкая

Анастасия Каменская се съгласява да научи младия
журналист и начинаещ писател Пьотър Кравченко
да чете криминално дело. За целта той настоява да
разгледат старо дело за тройно убийство на семейство в Москва. Осъденият по него вече двайсет години излежава доживотна присъда. Въпреки
че извършителят сам отива в милицията и приз
нава вината си, Кравченко е твърдо убеден в не
винността му.

Този пълен със забавни истории, самоирония и житейска мъдрост дневник се води от Елена – московска интелектуалка, чието спокойно ежедневие е раз
търсено от най-големия катаклизъм за една майка с
единствено дете син. В живота  се появява най-
страшната особа от женски пол – бъдещата  снаха. Новоизлюпената свекърва предусеща, че бурята
тепърва ще се разрази. А както мнозина знаят от
собствен опит, при такива яростни сблъсъци няма
победители.

320 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2027-3

528 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2042-6

296 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1983-3

400 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1985-7

320 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1979-6

352 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1966-6
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ТАЛАНТ ЗА УБИЙСТВО
Андрю Уилсън

ДРУГ ВИД ЗЛО
Андрю Уилсън

Един декемврийски ден Агата Кристи е блъсната към
релсите на лондонското метро. Спасена е от непоз
нат, информиран за най-интимните тайни на писателката. Той шантажира Агата и я въвлича в коварен план, който ще преобърне живота  завинаги.
Изчезването на Агата Кристи през зимата на
1926 г. е една от неразрешените мистерии на
миналия век. В „Талант за убийство“ Андрю Уилсън
преразказва реалните събития, опирайки се на ис
торически факти, като запълва неизвестните с
помощта на собствения си талант и въображение.

През 1927 г. Агата Кристи се отправя на пътешествие до Канарските острови, за да си отдъхне
от напрежението покрай тайнственото  изчезване месец по-рано. Това, което никой не знае обаче, е,
че тя е натоварена със секретна мисия от британските разузнавателни служби. Мистериите започват още на парахода: пред очите на Агата млада
жена се хвърля от борда, а около наглед очевидното
самоубийство възникват въпроси.
Агата е по следите на мрачна тайна, която застрашава живота . Нищо не е такова, каквото изглежда.

320 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2013-6

НОВОТО МОМИЧЕ
Даниъл Силва

НАЕМАТЕЛКАТА
Катрине Енгберг

В частно училище в Женева постъпва нова ученичка,
която всяка сутрин пристига с конвой, достоен за
държавен глава. Неин баща е принцът на Саудитска
Арабия. Когато детето му бива отвлечено, Халид се
обръща към единствения човек, на когото може да
разчита да спаси дъщеря му.
Габриел Алон е посветил кариерата си на борбата с
тероризма и с джихадистите, финансирани от Саудитска Арабия. В Халид той вижда ценен, макар и
необичаен съюзник. Двамата биват въвлечени в
тайна война за контрол над Близкия изток.

Естер има къща в Копенхаген, част от която отдава под наем. След като се пенсионира, дните  минават в разходки с двете  кучета и в писане на първия
 криминален роман. Когато обаче една от наемателките  е намерена мъртва, животът  е разтърсен из основи. Бруталното престъпление сякаш
е излязло от страниците на романа . Някой е пресъздал убийството с плашещи подробности.
Следователите Йепе Кьорнер и Анете Вернер трябва бързо да узнаят кой иска да отмъсти на Естер.
Преди да са се появили още трупове.

368 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2009-9

ОТВЪД ПРЕДЕЛА
Джеймс Патерсън

ВЗРИВ
Джеймс Патерсън

Във Вашингтон е простреляно ченге. Детектив
Алекс Крос поема разследването.
Междувременно вълна от масови убийства залива
столицата. Покушенията са извършени прецизно, а
всички жертви са престъпници.
След теч на информация отношенията между медиите и полицията се обострят. Има слухове за ченгета,
които симпатизират на отговорните за атаките.
Наяве излизат стари вражди между колеги и неуредени
сметки. Алекс трябва да вземе нещата в свои ръце,
преди столицата да потъне в хаос и беззаконие.

Благотворителна галавечер е събрала елита на Ню
Йорк, когато избухва бомба. Детективите от отдел „Специални клиенти“ едва успяват да изведат
кмета от мястото, когато получават сигнал за
друго убийство. Известна кинорежисьорка е открита мъртва. Притиснати от времето, кмета и началниците си, Зак и Кайли работят и по двата случая. Към убийствата се прибавят хитро разрабо
тена схема за изнудване, мащабен обир по време на
нелегална игра на покер с огромни залози... И едно
дълго планирано отмъщение.

280 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2018-1

В ДИВАТА ПУСТОШ
Джейн Харпър

НЕВИДИМИЯТ ОГЪН
Хавиер Сиера

Пет колежки вземат участие в любителски горски
преход в сърцето на Австралия. Само четири от
тях достигат крайната точка.
Федералният агент Арън Фолк е последният човек, с
когото изчезналата Алиса се опитва да се свърже. Тя
разполага с важна информация, която може да струва скъпо на работодателя . Когато оцелелите жени
разказват за случилото се по време на прехода, историите им са изпълнени със страх, насилие и предадено доверие. Арън започва да подозира, че зад
случилото се с Алиса стои нещо наистина коварно.

Давид приключва с дисертацията си в Тринити Колидж
и заминава за Мадрид. Там се среща със стара приятелка. Лейди Гудман води курсове за хора, изкушени от
литературата. По страниците на стари книги те
търсят следи за местонахождението на свещения
Граал. Но не подозират колко опасно е заниманието
им, докато един от тях не е намерен мъртъв.
Давид се впуска в приключение из Пиренеите. Следите, които открива за Граала, ни водят по сюжет, изпълнен с интриги, каращи ни да се питаме кой пали в
душите ни невидимия огън.

440 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1982-6
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Художествена литература / Нехудожествена литература
ГЕРОИЧНАТА АРКА
Жозе Родригеш душ Сантуш

БОЖИЯТ ГНЯВ
Жозе Родригеш душ Сантуш

Генерал Артур Тейшейра пристига в Макао, за да поеме поста на губернатор на малката португалска колония на брега на Южнокитайско море. След като
атакува Пърл Харбър и нахлува в Хонконг, японската
армия поставя под обсада Макао, за да спре доставките на храна за Китай. Скоро вълни от бежанци заливат колонията, а недостигът на провизии води до
масов глад.

Шифровано съобщение на Ал Кайда, засечено от ЦРУ,
хвърля в тревога Вашингтон. Изкушен от красива
агентка на ЦРУ, португалският историк и крипто
аналитик Томаш Нороня се заема да разшифрова
загадъчното послание. Скоро се стига до шеметно
преследване из улиците на Манхатън, което спира
на няколкостотин метра от сградата на Общото
събрание на ООН – и на три минути от ядрен апокалипсис.

344 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2025-9

448 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1113-4

ВСИЧКО Е ПРЕЦАКАНО
Марк Менсън

ЗАОБИКОЛЕНИ ОТ ИДИОТИ
Томас Ериксон

Никога досега хората не са живели толкова добре:
световната икономика процъфтява, образованието и здравните грижи стават все по-достъпни,
масовото потребление на луксозни стоки бележи
небивал растеж. В същото време се отчитат рекордни нива на неудовлетворение от живота, деп
ресия и самоубийства. В този свят, където всичко
изглежда прецакано, може ли да се надяваме на нещо
добро?

Имате ли чувство, че сте заобиколени от идиоти,
които не разбират какво им говорите и какво се
иска от тях? А хрумвало ли ви е, че въпросните идиоти са просто различни от вас хора, които наред с
недостатъците си притежават и силни страни?
Авторът анализира отличителните характерис
тики на четирите основни типа поведение, които
той разделя на четири цвята, и ни показва кое ги
прави толкова различни.

320 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1972-7

304 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1984-0

КОДЪТ НА СПОМЕНИТЕ
Д-р Александър Лойд

НАРЪЧНИК ЗА ДВОЙКИ
Демиан Букай

Авторът на световния бестселър „Лечебният код“
предлага нов подход за изцеление и личностно израстване, наречен проектиране на спомени. Той влияе директно върху източника на проблеми от всякакво естество и води до дълготрайни положителни
промени, които могат да бъдат ускорени от Лечебните кодове II. Те лекуват болести, премахват вредни поведенчески и мисловни модели, разрешават лич
ни проблеми.

Сформирането на двойка е само първата стъпка от
дълго пътуване. Когато двама души споделят любов,
страст и обща цел в живота, им предстои да поработят здраво върху преоценката на приоритетите си.
На базата на професионалния си опит и на преподавателската си дейност, както и с помощта на съв
ременната литература, кино и музика, Демиан Букай преминава през трудните теми, които засягат
всяка връзка – от изневярата и ревността до организирането на времето заедно и справянето с конфликти.

256 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2003-7

192 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2006-8

КОМПАС НА ЦЕННОСТИТЕ
Мандийп Рай

ЧОВЕКЪТ В ТЪРСЕНЕ НА СМИСЪЛ
Виктор Франкъл

Като репортер Мандийп Рай е посетила над 120
държави и прави едно и също поразително откритие – във всяка страна има нещо едновременно
явно доловимо и неизказано в отношенията между
хората, особен вид културен език, който определя
много от аспектите на ежедневието. Това са ос
новните ценности на един народ, формирани в продължение на векове и предавани през поколенията.

Ново луксозно издание на едно от класическите произведения в психологията.
Поколения читатели откриват вдъхновение и смелост в малката книжка на Виктор Франкъл, който
описва живота си в нацистките концлагери и нау
чените там уроци за духовно оцеляване. Въпреки го
дините на страдание в лагерите на смъртта, той
не престава да вярва, че животът има смисъл.

384 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2024-2

296 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1939-0
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200 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2037-2

13 НЕЩА, КОИТО ПСИХИЧЕСКИ
СИЛНИТЕ ХОРА НЕ ПРАВЯТ
Ейми Морин

ЧОВЕКЪТ В ТЪРСЕНЕ НА ВИСШ
СМИСЪЛ
Виктор Франкъл

В тази книга Ейми Морин описва лошите навици,
които ни възпрепятстват да реализираме пълния си
потенциал. Тя предлага подход за развиване на ментална сила, насочен към овладяване на мислите,
емоциите и поведението. Благодарение на изпитаните съвети и интересните истории от практиката на авторката вие ще съумеете да придобиете
навиците на психически силните хора.

Ново луксозно издание на дългоочакваното продължение на основния труд на Виктор Франкъл.
В настоящия сборник от есета и лекция авторът
надгражда теориите си. Той утвърждава тезата си
за присъщата на всеки воля за смисъл, която в сблъсъците ни със смъртта, болката и вината ни мотивира не само да не се отчайваме, но и да израстваме.
256 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2066-2
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Нехудожествена литература
ЗАЩО РУСИЯ НЯМА СЪЮЗНИЦИ
Николай Стариков

МЕЧТАНИ ПЪТЕШЕСТВИЯ
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.

Подобно на всяка държава с дълга история, Русия
има огромен опит в участието си във военни и дип
ломатически съюзи. Според Николай Стариков, ако
внимателно се вгледаме в отношенията на стра
ната с нейните партньори, пред нас ще се разкрие
картината на системно предателство. Като се ар
гументира с исторически факти и документи, той
разкрива причините Русия да няма верни съюзници.
320 с., цена 29,95 лв.
ISBN 978-954-26-2031-0

320 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1986-4

10 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧЕТИВА
ПО ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Колектив Харвард Бизнес Ревю

10 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЧЕТИВА
ПО КОМУНИКАЦИЯ
Колектив Харвард Бизнес Ревю

Книгата съдържа най-важните публикации за емоционалната интелигентност, подбрани от екипа на
„Харвард Бизнес Ревю“, като на челна позиция е из
ведена статията „Какво ни прави лидери“ на Даниъл
Колман. Тук ще научите още как да вземате умни
решения, базирани на емпатия към околните; как да
се справяте с конфликти; как по-добре да разберете
своите силни и слаби страни, ценности и цели.

Водещи експерти, сред които Робърт Чалдини,
Джей Конгър, Холи Уийкс и Ник Морган, представят
ценни съвети и стратегии по темата за комуникацията. Идеите са разгледани както в теоретичен,
така и в практически план. Ще разберете как ус
пешно и убедително да защитите идеите си; как да
вдъхновите околните; как да спечелите доверието
на събеседниците си и да постигнете консенсус.
232 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1935-2

208 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1989-5

336 с., цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2046-4

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

ВСЕКИ МОЖЕ ДА ИМА УСПЕШНА
ВРЪЗКА
Щефани Щал

В много от беседите си Петър Дънов 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 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.

Според Щефани Щал: Пълноценната връзка не е
въпрос на късмет, а на лично решение и вътрешна
нагласа. Въз основа на дългогодишната си практика
тя дава кратки и ясни описания на най-разпрост
ранените типове проблемно поведение и защитни
стратегии. Освен това предлага съвети как да използвате силните си страни, за да съставите своята формула за здрава и щастлива връзка, основана
на взаимно уважение.

264 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1940-6

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

ПАРИЖКАТА ШКОЛА ПО ЧАР
Джейми Кат Калън
Тази книга е не просто наръчник по френски чар и
романтика, тя е вдъхновяващ манифест на интелекта, силния дух и самоуважението, с които всъщност жената привлича мъжете. Благодарение на съветите в нея всяка дама може да внесе парижки чар
в живота си, като си купи красиво цвете, избере зна
ковия си цвят или си припомни магията на танца.

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 предуп
режденията, отправени от Петър Дънов преди век,
се превръщат в реалност: „Хората със своите неп
равилни мисли, чувства и постъпки създават анормални течения в природата“.
240 с., цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2061-7

232 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1987-1

ЕДГАР КЕЙСИ: КАК ДА ОТКРИЕМ
ПРИЗВАНИЕТО НА ДУШАТА СИ
Марк Търстън

288 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1994-9
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Само когато тръгне по пътя на предназначението
си, човек постига вътрешен мир и душевна хармония. В тази книга Марк Търстън, който работи 36
години в основаната от Кейси асоциация, дава необходимите инструменти да постигнете баланс
между материалните и духовните си стремежи, да
откриете подходящата за вас сфера на дейност и
най-вече – да придадете по-висш смисъл на живота си.

ВАЛСЪТ НА ХОРМОНИТЕ
Д-р Наталия Зубарева
Тази книга е посветена на най-важното и крехко равновесие, което определя женското здраве: хормоналния баланс. От него зависят физическото и психическото здраве на дамите, нивата на енергия и
качеството на живот. Авторката обяснява как да
се постигне и поддържа този баланс, като дава съвети за здравословно хранене, физическа активност, добър сън и ефективно справяне със стреса.
336 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2026-6
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Нехудожествена литература / Българска литература
РЪКОВОДСТВО ЗА НЕДОСПАЛИ
РОДИТЕЛИ
Трейси Хог и Мелинда Блау

416 с., цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1111-0

Трейси Хог има дългогодишен опит като консултант
по въпросите на съня и храненето при бебетата и
малките деца. Водена от принципа, че всяко дете се
нуждае от обич и разбиране, Трейси печели доверието
на милиони родители по света с разумния си и умерен
подход. Книгата се основава на концепцията, че родителите трябва търпеливо да приучат децата си
към режим, съобразявайки се с индивидуалните им
особености.

ЗНАМ КАКВО СИ МИСЛИШ
Торстен Хавенер
Хората винаги са мечтали да могат да четат чуждите мисли, за да разпознават какъв човек стои
срещу тях. Възможно ли е да се овладее това изкус
тво? Според автора, човек може да си изгради напълно адекватна преценка за хората, с които общува, ако се научи да се вглежда в детайлите. Важно е
да осъзнаваме посланията, които пращаме на събеседника си, както и да разчитаме вярно получените
сигнали.
192 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1988-8

БЕЗМЪЛВИЕ

И СТАНАХ РЕКА
Недялко Славов

Неда Антонова

Подобно на вечно подгизналите жители на Макондо,
все повече се приближаваме до деня, когато окон
чателно ще изгубим смисъла на думите. И тогава,
безпомощно търсейки смисъл в безсмислието, което сами сътворихме, повече от всякога ще имаме
нужда от писатели като Недялко Славов.
„И станах река“ не е книга за забавление. А за смисъл.
Защото съвсем скоро Бог ще въздъхне и ще дойде
пролет, в която ще сме винаги деца и вечно влюбени. Напук на безсмислието.
Димитър Стоянович

Греховната младост на Паисий
Хилендарски

304 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1998-7

520 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2056-3

Петър Баанов, мирското име на Паисий, е достатъчно образован за своето време. Той е решил да
живее във Виена, да търгува в тамошната кантора
на брат си Вълчо. Но животът му се обърква и
вместо към Виена, поема към монашеската килия
при брат си Лаврентий в Хилендар...
Следват десет години, за които и до днес истори
ята и манастирските хроники мълчат. Години на
странстване, смъртни опасности и разкаяние...

144 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2021-1

СЪН
Камелия Кучер

ВЕЧЕРНА СВАТБА
Иван Станков

Лисабон, 1978 г. След загубата на майка им Жоао,
Алешандре и Илва се учат да живеят с пустотата,
която остава след нея. Алешандре, наследил музикалния талант на майка си, получава шанс за стипендия
в престижно училище. Същия ден Жоао среща Белен,
която живее във великолепно имение, пазещо тайната на фамилното богатство.
В града, където се долавя шепотът на къщите и
вълните на океана, историите на три семейства се
преплитат на фона на Революцията на карамфилите
и фадото, чрез което говорят изтерзаните души.

Книгата разказва за любов. Повечето от героите в
някакъв вид наистина са съществували преди сто
години. Крадци, млади вдовици, гимназистки, следователи, бъчвари, светици, самоубийци, акробати или
проститутки – всички те са от най-големия български град на Дунава. Живеят там и носят на гръб междувоенното време. Всички правят най-старото нещо
на света – обичат. Любовта ги намира и се стоварва
отгоре им като откровение, но и като проклятие. И
мъртвите, и оцелелите споделят с читателя си: от
любовта, както и от смъртта, изход няма.

144 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2050-1

МИР НА КУМИРИТЕ НИ

ЖИВЕЯ В СВЕТЛИНА
Исак Гозес

Бележки под линия II

Георги Мишев

336 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1999-4

Животът ни тече в блянове по нормално човешко
общество, без кумири, полуличности, вождове. А в
душите ни берат душа трите природни опори: Вяра,
Надежда, Любов и тяхната майка София.
Трийсет години след бедствието реалсоциализъм
дочакахме „от всичко по малко“.
Обществото е в бара. Пием си коктейла пред барплота и с жест сочим чашата:
От същото! От същото! От всичко! И по много...
Георги Мишев
Ако може.

272 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2000-6

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

НЕПАДАЩА ЗВЕЗДА
Георги Константинов

152 с., цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1980-2
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Георги Константинов е автор на повече от 35 стихосбирки: „Една усмивка ми е столица“, „Общителен
самотник“, „Обичам те дотук“, „Миг като вечност“ и др. По негови текстове са създадени много естрадни песни, които се превръщат в хитове.
Поезията на Георги Константинов е превеждана на
английски, френски, руски, японски, португалски, нем
ски, сръбски, турски, гръцки, хинди, арабски, фарси
и др.
Авторът е носител на национални и международни
награди.

Париж ме направи българин. Тук разбрах, че ние имаме
качества, които французите нямат, че сме по-чувствителни, по-сърдечни и по-топли от тях. Че се влюбваме на мига, а там едно приятелство се планира и
готви двайсет и пет години. Ако съм постигнал не
що във Франция, ако имам някаква тежест, ако по
света моите картини носят радост на всякакви хо
ра и раси, то е, защото съм български художник.
За мен България си остана един вечен мираж. В който и свят да съм, винаги ще я нося като ранена
птица в сърцето си.
Никола Манев

256 с., цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2058-7

Когато Ивинела Самуилова кани читателите си да 
изпратят рецепти за любими бабини гозби, придружени със спомен, тя не подозира, че резултатът ще
е толкова „интересно, задушевно и полезно четиво,
чиято стойност не е само силно емоционална, но и
в известен смисъл – документално ценна“. С помощ
та на Илиана от кулинарния блог „Щъркелово гнездо“ тя подбира рецепти както за любими на всички
традиционни ястия, така и за малко познати гозби.
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Българска литература / Детско-юношеска литература

160 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1969-7

304 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2008-2

РЕКЕТ
Евгений Тодоров

БОЛКА, ИЛИ НЕМИЯТ ЛЕБЕД
Йордан Костурков

В тази книга има цяла галерия герои на Прехода, които са успели да забогатеят и да придобият власт.
Тези хора са ни сравнително познати. Някои от тях
са възпети във високотиражни литературни произведения.
Тази книга обаче е различна. Тя се занимава най-вече с
жертвите на Прехода, с онези интелигентни, а може
би и талантливи хора, които не могат да намерят
мястото, което заслужават. Някои от тях не искат
да се примирят със системата. И тръгват срещу
нея с едно от изпитаните  оръжия: РЕКЕТА.

Това е роман за една млада жена, преподавателка в
провинциален университет. Тя знае всичко за всички,
но познава ли себе си?
Това е роман за любовта и само за любовта. За романтичната любов, но и за комичната, абсурдната,
мелодраматичната любов, за невъзможната, но и за
нещастната любов, за несподелената любов. Любов
та на Лидия и Дамян, на Марко и Пеги, на Ани и нейно
то момче, на доктор Йосифов, на Саня, на Евелина. В
„Болка“ е разказана цялата история на Лидия и на
всички, с които съдбата я среща.

224 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1971-0

ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ
Любомир Владикин

СПОМЕНЪ ОТЪ ПЛОВДИВЪ
Димитър Райчев

„Царевград Трънов“, „Богоспасний Цариград“, „Царица на градовете“ – тъй са Те наричали старите летописци, когато Царевец е блестял от мрамор и
позлата, а по назъбените кули святкали като мълнии
копията на царските стражи.
„Наистина втори след Константиноград“ си бил ня
кога Ти, но сега си само нашият Йерусалим. Защото
и тук, и там споменът е всичко: там – духът и разпятието на Спасителя, тук – величието и залезът
на един народ.
Любомир Владикин

Книгата се опитва да върне читателя към онези стари времена, за които има запазени документи за живота и нравите тогава. Това е този Пловдив, който
отдавна го няма. Пловдив с малките улици, с прашните мегдани, с паянтовите къщички. Това е Пловдив с
новостроящите се красиви къщи в началото на XX
век, проектирани от първите архитекти и инженери, завърнали се от следване в странство. Снимките
от онова време ясно показват как, макар и бавно,
Пловдив започва да се променя. Пловдив заживява своя
нов живот. Тази книга е спомен за онези времена.

128 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2045-7

НАРЪЧНИК ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ ЗА (ПОЧТИ) ВСИЧКО
Момичета

Д-р Шари Кумс

НАРЪЧНИК ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ ЗА (ПОЧТИ) ВСИЧКО
Момчета

Д-р Шари Кумс
Училище, хормони, промени, стрес, социални мрежи – тийнейджърите трябва да се справят с толкова много неща!
В тези книги те ще открият (почти) всички отговори на въпросите, които си задават, и проблемите, които ги
вълнуват.
Д-р Шари Кумс е детски и семеен психотерапевт с дълга практика в работата с деца и семейства като училищен
педагогически съветник и консултант към Националната здравна служба на Великобритания.
72 с., цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-2029-7

72 с., цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-2030-3

КУЛИНАРНА КНИГА НА МАЛКИЯ
ГОТВАЧ

НАРЪЧНИК ПО РИСУВАНЕ
НА ПОРТРЕТИ
Барингтън Барбър

В книгата има над 100 рецепти, изпробвани и
одобрени от 750 деца. Повечето от тях са ги
приготвяли у дома, а други – в кухнята на Ame
rica’s Test Kitchen рамо до рамо с професиона
листи. В този момент стотици (и дори хиляди!) деца правят тези ястия и се наслаждават
на готвенето и на крайния резултат.

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.
160 с., цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1996-3

За деца над 8 години
208 с., цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1962-8

КНИГА ЗА ФЕНОВЕТЕ НА
БИЛИ АЙЛИШ

ПРИКАЗКИ ЗА БЕЗСТРАШНИ
МОМИЧЕТА
Анита Ганери, Хуа Лей

Пълна със страхотни снимки и любопитни
факти, тази книга ще ви отведе на сцената, зад
кулисите и в студиото на поп сензацията Били
Айлиш. В нея се проследява и безпрецедентното
сътрудничество между нея и брат  – Финиъс, в
писането на хитове, които оглавяват светов
ните класации и носят на двамата престижни
награди, сред които и общо шест статуетки
„Грами“ през 2020 г.
64 с., цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2004-4
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128 с., цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2047-1

Този прекрасно илюстриран сборник съдържа 15
приказки 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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Детско-юношеска литература
ПЕТ МИНУТИ ЗА ТЕБ

ДНЕВНИК ЗА ПЪТЕШЕСТВИЯ
Gorjuss от Santoro

Дневник за себеопознаване

Gorjuss от Santoro

В този дневник може да запишеш най-хубавите спомени от своите пътувания.
Това е специално място за твоите мисли, емоции,
открития и усмивки.
В тази малка книжка ще намериш богатство от
литературни цитати и множество илюстрации на
Gorjuss, които ще красят специалните ти прежи
вявания!

Това не е типичен дневник, а по-скоро карта. Пишейки положителни послания в него, ти ще можеш
да се съсредоточиш върху нещата, които правят
деня ти по-успешен и щастлив.
Това е лесен и ефикасен инструмент за моментите, в които не ти се води подробен дневник или
просто нямаш време за това, но отчаяно се нуждаеш от положителна промяна в живота си.
352 с., цена 20,00 лв.
ISBN 978-954-26-1967-3

158 с., цена 20,00 лв.
ISBN 978-954-26-0256-9

АРТКНИГА ЗА МОДАТА
Gorjuss от Santoro

АРТКНИГА ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ
Gorjuss от Santoro

В този албум, посветен на модата и креативността, ще намериш много съвети как да създадеш
прелестни тоалети, вдъхновени от уникалния стил
на Gorjuss от Santoro. В книгата са включени страници с шаблони, стикери и хартия в различни де
сени, с които ще станеш истински моден дизайнер
и ще сътвориш перфектното облекло за всеки сезон.

Красотата на линията Gorjuss от Santoro оживява
в тази книга, пълна с илюстрации, които можеш да
оцветиш сама и да декорираш със стикери. Оцветените страници се превръщат в страхотни плакати, които можеш да закачиш навсякъде или просто да подариш на приятел.

32 с., цена 15,00 лв.
ISBN 978-954-26-1975-8

36 с., цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-1997-0

32 с., цена 15,00 лв.
ISBN 978-954-26-1974-1

ДЕНЯТ, В КОЙТО ПАСТЕЛИТЕ
СИ ТРЪГНАХА
Дрю Дейуолт, Оливър Джефърс

ПРИЯТЕЛИТЕ НЕ СА ЗА ТОВА

Дънкан просто иска да рисува, но когато
отваря кутията си с пастели, намира само писма, в които пастелите му обясняват защо са си тръгнали. Синият пастел
е крайно изтощен от много работа, а Ро
зовият настоява да рисуват с него. Какво
да направи Дънкан? Авторът Дрю Дейуолт
и илюстраторът Оливър Джефърс дават
креативно решение на проблема в тази
пъстра и забавна история.

След сватбата на леля Каръл и чичо Дан, Анджелин се
сприятелява с Джейми и Изабела. Скоро обаче става
ясно, че един е малко, а трима са много. Изабела започва да обръща все повече внимание на новата си
приятелка, което въобще не се харесва на Джейми.
В училище „Макъръл“ предстои да се проведе шоу на
талантите. Джейми решава да използва събитието, за да си върне Изабела и да постави досадно
перфектната Анджелин на мястото .

Кн. 9 от серия „Скъпо тъпо дневниче“

Джим Бентън

144 с., цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-1944-4

НЯМА ДРАКОН В ТАЗИ
ПРИКАЗКА
Лу Картър, Дебора Олрайт

32 с., цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2023-5

32 с., цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2022-8

9

Драконът не иска повече да участва в приказки, в които е лош герой. Затова ентусиазирано тръгва да си търси нова история, но се оказва, че в повечето класичес
ки приказки няма дракон. Ще получи ли той
шанс да стане герой? От тази забавна
приказка децата ще научат, че всеки мо
же да стане герой, стига да повярва в се
бе си и търпеливо да изчака подходящия
момент да се изяви.

БАНДИТИ В УЧИЛИЩЕ „БЮКАНЪН“
Кн. 6 от серия „Дневникът на един
нинджа“

Маркъс Емерсън

208 с., цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-1920-8

Аз съм Чейс Купър, а това е моят шести нинджа дневник. Както обикновено, в училище „Бюканън“ дебнат
неприятности. По коридорите върлува бандит, който краде от невинните ученици и с всеки изминал ден
става все по-дързък. И ако дотук ситуацията не е
достатъчно шантава, то на помощ ми се притичва
най-неочакваният съюзник – Уайът. Аз обаче имам
лошото предчувствие, че цялата тази работа е много по-дебела, отколкото всички си мислят.

КАК СЕ ЧУВСТВАШ ДНЕС?
Моли Потър, Сара Дженингс

ПРИЯТЕЛИ ЗАВИНАГИ
Галина Андонова

Забавна и полезна книга, която ще ви помогне да научите детето си как да разбира и да изразява продуктивно и положителните, и отрицателните си чувства.
Базирана на новаторски методики, тя ви
дава инструментите, от които се нуждаете вие и вашето дете, за да се справите
с чувствата, без всичко да свършва със
сълзи!
Подходяща за деца в предучилищна и начална училищна възраст.

Кики, Неда, Ману, Тито и Леон обитават
Севера. Животът им в ледената пустош
не е лесен. Добре че си имат здраво прия
телство, което да топли сърцата им.
Един ден белият мечок Тито се натъква на
ябълки. И уж случайно ги скрива от всички.
Дори и от най-близките си приятели.
Но скрито-покрито в Севера няма. Приятелите дочуват хрупане от бърлогата на
мечока. И забъркват каша, от която само
истинското приятелство ще ги измъкне.

40 с., цена 7,95 лв.
ISBN 978-954-26-2063-1
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За контакти:
Издателска къща „Хермес“
Пловдив 4000
ул. „Богомил“ №59
Тел.: 032/608 100
e-mail: info@hermesbooks.com

Скъпи приятели,
Имаме удоволствието да ви представим търговския
каталог на Издателска къща „Хермес“ – Нови книги
2020 година. Каталогът, включващ 80 заглавия, е из
готвен, за да улесни работата на книжарите, за да
помогне на библиотекарите и училищата при избора
на търсените книги, както и за всички читатели, кои
то не са имали възможност да се запознаят с разно
образната продукция на издателството.

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

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

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

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

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

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

Русе
ул. „Александровска“ №71
Тел.: 0897/99 77 87
e-mail: ruse@hermesbooks.com

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

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

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

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

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

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

www.ikhermes.bg
www.hermesbooks.bg
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