от 23.05
Детска литература

ЛЮБОВНИ
ДРАСКОТИНИ
Петя Александрова

СБОГОМ, ДНЕВНИКО!
Училищни ’убавци
Ненко Генов

Българска,
първо издание
стр. 152
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2167-6

Българска,
първо издание
стр. 192
цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-2160-7

Дръзки, закачливи, проницателни разкази. Петя
Александрова в нова светлина.

Забавно-многострадален край на учебната година
на един петокласник

В сборника ще откриете женски, кратки хумористични разкази с неочакван край и любовно-еротично
послание. На ръба на приличието и добрия тон, те
създават впечатление за лековато отношение към
живота, но това е само на пръв поглед. Зад фигури
те на традиционните персонажи съпруг/съпруга, любовник/любовница, зад просторечния език и присмехулния поглед към брака, любовта, секса, верността
и ревността прозират чувствителност, нежност и
обичливост. С остроумие и незлоблива закачка Пе
тя Александрова развенчава мита за беззащитната
девойка и чаровния принц, за да изгради една по-чо
вечн а представа за отношенията между мъжа и же
ната.

Този път наистина се опитах да бъда добричък.
Честна дума! И каква стана тя? Оказах се извън закона!
Не знам какво си мислех, като тръгнах да спасявам
живота на класната, при положение че тя не пропуска
повод да вгорчи моя. Сега трябва да пиша бързо, защото от полицията всеки момент ще ме заловят.
Затова оставям този дневник като доказателство пред съда, че имах само най-добри намерения.
Ненко Генов е джедай под прикритие, който се прес
трува на учител. Завършил е английска филология и ки
норежисура. Когато не спасява галактиката и не про
верява контролни, Ненко е писател и преводач на дет
ски книги. Живее със семейството си в Полша.

от 31.05
Художествена литература

СРЕБЪРНИЯТ ЗАЛИВ
Джоджо Мойс
Английска,
първо издание
стр. 400
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2150-8

Трогателна история за силната връзка между
майка и дъщеря и новото начало

Лиза напуска Англия преди пет години, за да загърби миналото и да започне начисто с дъщеря си Хана.
Двете се установяват в Силвър Бей – курортно градче
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Издателска къща „Хермес“

Българска литература

на австралийското крайбрежие – и заживяват в едноименния хотел на лелята на Лиза. Красивите плажове и
сплотената общност им предлагат това, от което
най-много се нуждаят: свобода и сигурност. Но всичко
се променя, когато Майкъл Дормър пристига в хотела.
Привлекателният англичанин с прекалено скъпи дре
хи и пронизителни очи работи в голяма строителна
компания и е сгоден за дъщерята на шефа си. Той идва
в Силвър Бей, за да проучи дали местността е подхо
дяща за построяването на луксозен курортен комплекс
с множество атракции. Майкъл очаква да сключи поредната лесна сделка, но се сближава с местните хора.
Те не след дълго го приемат като един от тях, без дори
и да подозират какви са истинските му намерения.
Лиза се страхува, че Майкъл ще унищожи всичко,
за което се е борила: семейния бизнес и залива, който
приютява любимите  китове. Както и твърдата 
увереност, че никога повече няма да се влюби...

Издателска къща „Хермес“, Пловдив, ул. „Лозенград“ № 51, e-mail: info@hermesbooks.com

год. XVIII, бр. 208
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от 03.05
Българска литература

Здравна литература

ГОЛЯМАТА СДЕЛКА
Дузина весели
истории на Мишона
Михаил Добрев

ЧУДОТО КОЛАГЕН
Джош Акс

Българска,
първо издание
стр. 128
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2181-2

Дузина весели истории на Мишона

Роденият през 1949 г. в Народна република България
Михаил Добрев – Мишона, преживял превратностите
на 90-те години и свидетел на приемането на Бълга
рия в Европейския съюз през 2007 г., поднася на интелигентния читател колоритна гледна точка към близкото минало на нашата страна!
В настоящата хумористична селекция от истории
читателят ще почувства духа на времето и ритъма
на живот на няколко поколения българи!
Светът е за младите! Нека бъде тяхната свободна
воля да избират! Приятно четене, Уважаеми Читателю!
Атанас Владиков

Популярна психология

КАК ДА ОБЩУВАМЕ
НА РАБОТНОТО МЯСТО
Лейл Лоундз
Американска, допечатка
стр. 288, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1918-5

Изпитани съвети за успешна делова комуникация

Американска, допечатка
стр. 304, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2051-8

План за отлично здраве, оптимално тегло и видимо
подмладяване

Колагенът е най-разпространеният протеин в човеш
кото тяло и е от критично значение за състоянието на
костите и ставите, възстановяването на тъканите, оптималното функциониране на имунната система и червата. С възрастта обаче синтезът на колаген в организ
ма рязко намалява и недостигът му става все по-осезаем.
Като се опира на последни научни изследвания, Джош
Акс разкрива благотворния ефект от приема на колаген
(от естествени източници или под формата на висококачествени хранителни добавки). Освен че описва полезните свойства на колагена, той разглежда необходи
мите предпоставки за максималното му усвояване. Пред
ложени са и две програми с колаген: 3-дневен пречист
ващ план и 28-дневен режим, както и рецепти към тях.

Ако спадате към преобладаващия процент хора, вие
не харесвате работата си и по-точно – не харесвате
работната си среда. Може би това се дължи на критичния ви или твърде контролиращ шеф, или пък на недисциплинираните ви подчинени. Възможно е и колегите ви
да са интриганти и подмазвачи или пък заядливи клиенти
да ви докарват до лудост. Каквато и да е причината, лошата новина е, че не можете да влияете на поведението
на другите. Добрата новина е, че ако промените подхода
си към околните, ще повлияете на отношението им към
вас и работата ви ще е по-приятна и продуктивна.

www.ikhermes.bg

май 2022 г.

от 10.05
Библиотека „Седемте хълма“

РОДОЛЮБЕЦЪТ
Димитър Мантов
Българска,
второ издание
твърда подвързия
стр. 200
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2148-5

Библиотека „Седемте хълма“ събира
историческата памет на Пловдив, за да я съхрани
и предаде на идните поколения.

Когато слабичкият Христо от Клисура се крие по
копите сено, за да препрочита някоя книжка, заета му
от даскала в школото, той дори не дръзва да мечтае,
че след години ще отвори собствена книжарница в центъра на Пловдив. Нито пък подозира, че когато прекарва с чамов сал по Дунава първото си отпечатано календарче „Старопланинче“, името му завинаги ще остане
в историята като Бащата на българското книгоиздаване.
Неутолимото любопитство на Христо Г. Данов го
тласка напред в търсене на знания. И нито опасностите по пътищата или заплахите от турските власти
го отклоняват от мисията му. Защото именно желанието му да пръсне тези знания като семена по цялата българска земя му отрежда място сред най-значимите личности на Възраждането.

Художествена литература

Духовност

ПАЗИТЕЛКАТА НА
ПЧЕЛИТЕ

КНИГАТА С МЪДРОСТТА
НА РУМИ
Мариам Мафи

Фиона Валпи
Английска,
първо издание
стр. 344
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2163-8

Английска, допечатка
твърда подвързия
стр. 192, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2103-4

Мъдри послания, които вдъхват сила и ободряват
духа
История за любовта и радостта, които могат да
бъдат открити дори по време на война

Аби приема сезонна работа в Шато Белвю във френ
ската провинция. Там тя се оказва неустоимо прив
лечена от забележителната история на пчеларката
Елиан, живяла в замъка преди близо осем десетилетия.
Годината е 1938. Младата и красива Елиан помага в
кухнята, грижи се за кошерите в градините на Белвю и
продава ароматния мед на пазара. Тя се влюбва в мълчаливия и загадъчен Матийо. Сянката на Втората све
товна война обаче все повече надвисва над Франция и
заплашва да сложи край на идилията им. Немската
окупация разделя влюбените – съдбата явно има други
планове за пазителката на пчелите.
В историята на Елиан Аби открива ценен житейс
ки урок: радостта и любовта могат да съществуват
редом със страха и тъгата и да бъдат открити на
неподозирани места.

бюлетин

Книгата съдържа откъси от по-малко популярното
произведение – „Фихи ма фих“, известно още като „Беседите“, написано в проза от учениците на Руми. То
включва коментари и разговори на великия поет и суфистки мистик с негови последователи и приятели.
Подборът и преводът отново са дело на изтъкнатата
преводачка от персийски – иранката Мариам Мафи.

Златно перо

ПРИКАЗКИ
Ран Босилек
Българска, допечатка
стр. 128, цена 4,95 лв.
ISBN 978-954-26-0054-1

от 17.05
Българска литература

Бизнес литература

КЪСНА СМЪРТ
Иван Станков

10 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ЧЕТИВА ПО
МЕНИДЖМЪНТ В
УСЛОВИЯ НА КРИЗА

Българска,
първо издание
стр. 240
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2164-5

Американска,
първо издание
стр. 248
цена 16,95 лв.
ISBN 978-954-26-2156-0

Иван Станков е носител на националната
литературна награда „Елиас Канети“

Как най-успешните компании оцеляват – и дори
процъфтяват – във времена на икономическа криза

Главните герои в тази книга са двама мъже и една
жена.
Те са несъединени самотни върхове на любовен триъгълник.
Живеят непоносимо дълго, до наши дни.
Иначе са връстници на новата българска държава.
Провират се през войни, бунтове, преврати.
Но Историята е само декорация.
Както повечето книги на света, и тази разказва за
любов и за смърт.
Героите трябва да издържат и на двете.
И в живота, и в книгата ранната смърт е отблъск
ваща.
Късната – привлекателна.
Но мигар някой някога си е отивал навреме?
Авторът

Изготвянето и прилагането на печеливша стратегия е от решаващо значение за бъдещето на всяка
компания. В условията на пандемия, бързи технологични
промени, нарастваща глобална икономическа взаимозависимост и изостряща се политическа нестабилност
предвидливото планиране е по-необходимо от всякога.
В това издание екипът на „Харвард Бизнес Ревю“ добавя още пет нови статии към първоначалните десет,
за да ви помогне да управлявате бизнеса си в условия
та на безпрецедентна световна здравна и икономичес
ка криза.
От книгата ще разберете кои са ценните уроци
от рецесиите в миналото; как да оползотворите максимално ефективно ресурсите си, за да понесе бизнесът ви минимални щети по време на кризата; как да
управлявате агресивно приходите и продажбите и да
повишите производителността; и др.

Самопомощ

НАРЪЧНИК ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ ЗА (ПОЧТИ) ВСИЧКО
Д-р Шари Кумс
Английски, допечатки
стр. 72, цена 12,95 лв.
ISBN 978-954-26-2029-7 (момичета)
ISBN 978-954-26-2030-3 (момчета)

Как да сме здрави и щастливи през пубертета

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 учи
лищен педагогически съветник и консултант към Националната здравна служба на Великобритания.

www.ikhermes.bg
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