от 26.04
Автобиография

УИЛ
Уил Смит и Марк
Менсън
Американска,
първо издание
стр. 400 + 32 цветно
приложение
цена 29,95 лв.
ISBN 978-954-26-2166-9

Целият свят говори за Уил Смит, но прочетете какво
казва той за себе си в единствената си автобиография!

Трансформацията на Уил Смит от хлапе от Фила
делфия до една от най-известните рап звезди на свое
то време, а след това и една от най-големите филмови
звезди в историята на Холивуд, е изключителна сама по
себе си. Това обаче е само половината от историята.
Уил Смит се счита за победител в живота – и то
напълно основателно: не само че неговият успех е без
аналог, но и цялото му семейство се намира на върха на
славата. Оказва се обаче, че осем последователни фил
ма, оглавили класациите, 30 млн. продадени албума, де
сетки награди и стотици милиони долари не са гаранция
за щастие. Уил Смит осъзнава, че има да извърви дълъг
път.

Тази автобиография е плод на проникновено пъту
ване към себепознание и равносметка на всичко, което
волята може да донесе на човек, както и онова, което
му отнема. Написана с помощта на автора на светов
ния бестселър „Тънкото изкуство да не ти пука“ Марк
Менсън, „Уил“ е историята на една суперзвезда. Но и
на един човек, който съумява да опознае истинската
си същност. Малцина могат да си представят нап
режението от това да се изявяваш на най-големите
световни сцени, но идеята, че често трябва да пре
живеем голяма промяна, за да израснем като личности,
е общовалидна. Съчетанието от дълбока мъдрост и
удивителна житейска история поставя книгата, по
добно на своя автор, в своя собствена категория.
Уил Смит е актьор, продуцент и музикант, носител
на „Оскар“ и четири награди „Грами“. Разнообразната
му кариера обхваща филми, телевизионни сериали и
мултиплатинени албуми. Той държи редица боксофис
рекорди, сред които и този за най-много последова
телни филми с печалба 100 милиона долара (осем).
Марк Менсън е бестселъров автор на „Тънкото из
куство да не ти пука“ и „Всичко е прецакано“. Книгите
му са преведени на повече от 50 езика и продадени в над
12 милиона екземпляра. Неговият сайт markmanson.net
е сред най-големите платформи за личностно разви
тие с над два милиона посетители месечно и половин
милион абонати.

Бестселър

Бестселър

АТОМНИ НАВИЦИ
Джеймс Клиър

ВСИЧКО Е ПРЕЦАКАНО
Марк Менсън

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

Американска, допечатка
стр. 320, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1972-7

Лесни и ефективни стратегии за изграждане на
полезни навици

От автора на световната книжна сензация –
„Тънкото изкуство да не ти пука“

Книгата предлага доказана стратегия за успех. Не
зависимо дали сте лидер, който иска най-доброто 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.

Никога досега хората не са живели толкова добре –
световната икономика процъфтява, образованието и
здравните грижи стават все по-достъпни. В същото
време се отчитат рекордни нива на неудовлетворение
от живота, депресия и самоубийства. В този свят, къ
дето всичко изглежда прецакано, може ли да се надяваме
на нещо добро?
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от 05.04
Трилогия „Сърцето на дракона“

Българска литература

ПРЕВРЪЩАНЕ
Нора Робъртс

ДЕВЕТИ
Анчо Калоянов

Американска,
първо издание
стр. 504
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2147-8

Българска,
второ издание
стр. 496
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2145-4

Втора част от наелектризиращата трилогия на
Нора Робъртс

Брийн се завръща в Талаф заедно с най-добрия си
приятел Марко, който е очарован от това място, на
селено с дракони, феи и русалки. Тук тя не е неуверена
та учителка от преди, а силна жена, която се учи да
прегърне истинската си същност. Марко е приет ра
душно от нейните хора и от Кийган – водача на Талаф.
Кийган тренира Брийн да бъде воин в задаващата се
битка, а заедно с възхищението му от нейните умения
и сила нараства и влечението му към нея.
Но прокуденият бог Одран иска да завладее Талаф.
Сега всички трябва да се обединят срещу тъмните му
сили. А Брийн ще направи още една стъпка напред, за да
се превърне в това, което е родена да бъде.

За децата

33 ИЗБРАНИ БЪЛГАРСКИ
НАРОДНИ ПРИКАЗКИ
Българска, допечатка
стр. 72, цена 6,95 лв.
ISBN 978-954-26-0400-6

Историята на Девети наистина е писана с кръв и без
прошката на онези от нас, които шестдесет години
плакаха мълком от другата страна на гробовете...
Анчо Калоянов

След „Димитър Злочести и Войводата Патрев“ и „Див
огън“ книгата „Девети“ оформя романовия триптих на
писателя. Три книги, фокусирани върху ярки моменти от
българската национална история. Ако първата е хроника
за живота на българите по време на робството и Ап
рилското въстание, то втората проследява събитията
от Първата световна война до Септемврийското въс
тание от 1923 г. Третата навлиза в дебрите на Девети,
Народния съд и хиляди объркани съдби.
Три знакови книги за жилавостта и оцеляването на
българите въпреки превратностите на историята.

В томчето са подбрани 33 от най-популярните и
обичани български народни приказки, като Златното
момиче, Мара Пепеляшка, Речи, чекръче, Който не ра
боти, не трябва да яде, Житената питка, Лисицата и
таралежът, Лисицата и косето, Болен здрав носи, Лъж
ливото овчарче...
Подходящият шрифт, малкият обем на текстове
те и красивите цветни илюстрации правят издание
то още по-привлекателно за малките читатели.

www.ikhermes.bg

април 2022 г.

от 05.04

от 19.04

Духовна литература

Духовна литература

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

ПЕТЪР ДЪНОВ:
ЗА ОТНОШЕНИЯТА
МЕЖДУ ХОРАТА
Д-р Светла Балтова

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

Българска, допечатка
стр. 256, цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2077-8

Как да преоткрием изгубената хармония с
природата

Правата и положителна мисъл е път за постигане
на всички блага в живота.
Петър Дънов

от 12.04
Шпионски трилър

Художествена литература

ЧЕЛИСТКАТА

ВАТИКАНЪТ
Жозе Родригеш душ Сантуш

Даниъл Силва
Американска,
първо издание
стр. 384
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2151-5

Португалска, допечатка
стр. 496, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1858-4

Томаш Нороня се изправя срещу могъщ враг, за да
спаси света от апокалиптична религиозна война
Легендарният шпионин се изправя срещу 
най-опасния враг: руския президент

Някога най-богатият човек в Русия, Виктор Орлов
сега живее в изгнание в Лондон, но не се отказва от
кръстоносния си поход срещу властимащите в Кремъл.
Орлов е открит в кабинета си, а тялото му и купчина
документи са покрити със смъртоносното нервнопа
ралитично вещество новичок. Полицията установява,
че документите са били донесени от разследващата
журналисткa Нина Антонова, която напуска Лондон мал
ко след това. От британското разузнаване смятат, че
тя е обучен убиец, успял да проникне през защитата на
Орлов и да го неутрализира.
Габриел Алон обаче е на мнение, че колегите му до
пускат огромна грешка. Той се впуска в преследване на
истината от Лондон до Амстердам и Женева и откри
ва неочакван съюзник в лицето на красивата челистка
Изабел.
Руският президент възнамерява да подкопае устои
те на демокрацията и да промени облика на света. Но
дали може да бъде спрян?

бюлетин

Алтернативно лечение

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

Революционен подход за същността на хроничните
и труднолечимите заболявания и лечението им

От ранно детство Антъни Уилям общува с Висш Дух,
от когото получава пълна информация за здравословното
състояние на всеки човек. От него той черпи и неизвест
ни за медицината знания за хроничните и необяснимите
заболявания, които често се диагностицират и трети
рат погрешно. Наричан лечител медиум, Антъни помага
на хиляди хора да оздравеят от „нелечими“ болести.

Художествена литература

Българска литература

ЦВЕТОВЕТЕ НА НОЩТА
Джейн Ан Кренц

ЛОВЕЦЪТ НА
ПЕПЕРУДИ
Костадин Костадинов

Американска,
първо издание
стр. 320
цена 16,95 лв.
ISBN 978-954-26-2144-7

Най-новият паранормален трилър на авторката

Норт Частейн притежава необичайна дарба – пара
нормално нощно зрение, с което проследява най-опасни
те психо престъпници. Той научава, че баща му е изпад
нал в кома след нападение заради артефакт, принадлежал
на дядо му, който е работил за тайна правителствена
лаборатория. За да спаси живота на баща си, той тряб
ва да намери въпросния артефакт.
Дарбата му обаче отслабва с всеки изминал ден и
Норт съзнава, че не може да се справи сам. Обръща се за
помощ към посредничката Сиера Рейнс, която познава
подземния свят на колекционерите на антики и реликви.
Някой обаче ги следи и ще направи всичко по силите си
тайните от миналото да останат заровени завинаги...

Българска,
първо издание
стр. 272
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2152-2

Отдавна не бях чел толкова добре написан
български роман. Запленяваща книга!
Емил Андреев

Романът „Ловецът на пеперуди“ възкресява мита
за дунавската Атлантида и нейните обитатели. Сю
жетът се гради на народното поверие, че когато човек
умре, на другия ден идва пеперуда, която каца на гроба и
отнася душата на мъртвеца. Всяка една от пеперуди
те в романа е огледален образ на починалия. Истински
калейдоскоп от човешки души от цялата земна геогра
фия. На границата между живота и смъртта всеки от
тях намира своя път към безсмъртието. Най-ценна
та, 88-ата пеперуда, идва за главния герой Лазар Кара
иванов (Костуро).

Художествена литература

Клуб Класика

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ
Хавиер Сиера

QUO VADIS
Хенрик Сенкевич

Испанска, допечатка
стр. 272, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1892-8

Полска, допечатка, луксозна
стр. 560, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1954-3

500 години след смъртта на Да Винчи шедьовърът
му „Тайната вечеря“ все още пази всичките си тайни

Пълно луксозно издание на един от най-четените
романи през XX век

Януари 1497 г. Отец Леире е изпратен по спешност в
Милано, за да надзирава последните щрихи, които маес
тро Леонардо нанася върху фреската Тайната вечеря.
Причина за неочакваната мисия са поредицата писма,
в които се твърди, че Да Винчи не само е нарисувал
апостолите без ореол за святост, но и че самият той
присъства. Защо? Нима е бил заразен от проказата на
ереста или стенописът крие тайно послание? В също
то време някой извършва серия ритуални убийства...

Рим по времето на Нерон е бляскаво място – забав
ленията сякаш нямат край. Налице са обаче и развра
тът, бедността на народа и лудостта на императора.
В последните дни на Римската империя войникът Марк
Виниций се влюбва в пленената Лигия, но тя e християн
ка. Съдбите им се преплитат и двамата гледат как све
тът се променя пред очите им. А докато апостолите
Петър и Павел се опитват да спасят аморалния град от
разруха, християните са подложени на жестоки гонения.
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