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Тетралогия „Сватбена агенция“

Тетралогия „Сватбена агенция“

Американска,
второ издание
стр. 368
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2187-4

Американска,
второ издание
стр. 368
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2188-1

ВИДЕНИЕ В БЯЛО
Нора Робъртс

ЛЕГЛО ОТ РОЗИ
Нора Робъртс

Първа книга от романтичната тетралогия
„Сватбена агенция“

Втора книга от романтичната тетралогия
„Сватбена агенция“

Още като малки момичета Мак, Ема, Лоръл и
Паркър са си представяли идеалната сватба. Години по-късно детските им фантазии се превръщат
в реалност, когато четирите приятелки създават
сватбена агенция „Обети“. С индивидуален подход
и усет към детайла те организират за клиентите
си великолепни сватбени тържества.
Специализирала сватбена фотография, Мак
запечатва на лента най-щастливите моменти
на влюбените двойки, но самата тя не вярва в
любовта. Докато не среща случайно свой съученик от гимназията. Сдържаният интелектуалец
Картър не е нейният тип мъж, но темпераментната Мак е заинтригувана от него. Флиртът им е
напът да прерасне в сериозна връзка, но червенокосата бунтарка изпитва страх от обвързване.
Разкъсвана от вътрешни съмнения, тя се опитва
да си отговори на въпроса дали Картър е любовта
на живота є. Ще успее ли Мак да се пребори със
страховете си?

Ема Грант винаги е мечтала за нежна романтика и изгарящи страсти. Макар около дизайнерката
на украса да има много ухажори, тя чувства, че все
още не е намерила мъжа на мечтите си. А дори не
подозира, че той винаги е бил до нея. Джак и Ема
са приятели от много години, но напоследък той
усеща силно привличане към нея. Младата жена
също отвръща на чувствата му, но двамата първо трябва да изгладят различията помежду си.
Въпреки опасенията си, Ема и Джак се отдават на
зараждащото се чувство, съзнавайки, че трябва
да направят компромиси в името на любовта.

Исторически роман

МИЛИОНЕРЪТ В ЛИСАБОН
Жозе Родригеш
душ Сантуш
Португалска, допечатка
стр. 320, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1747-1

Продължение на бестселъра „Мъжът от
Константинопол“

Златно перо

ПРИКАЗКИ
Братя Грим
Немска, допечатка
стр. 144, цена 4,00 лв.
ISBN 978-954-459-531-9

Благодарение на своя предприемачески гений
Калуст Саркисян става най-богатият човек в началото на ХХ век. Привърженик на уединението и
дискретността, той се отдава необезпокоявано
на най-голямата си страст – колекциониране на
произведения на изкуството. Докато обаче Калуст
набира ценни артефакти, съдбата му подготвя
неочакван удар. Синът му – Крикор, заминава за
Османската империя, за да търси своята любима.
Там турците са започнали масово избиване и изселване на арменците и Крикор попада в редиците на
един от походите на смъртта. Шансовете му да
оцелее са нищожни.
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от 07.06
Българска литература

Роман

БЕЗУПРЕЧНА
РЕПУТАЦИЯ
Александра Маринина

ЛОВЕЦЪТ
НА РУСАЛКИ

Руска,
първо издание
стр. 512
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2138-6

Красимир Димовски

3 новели за любовта
и яростта
Българска, първо издание
стр. 200, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2185-0

Избор на читателите за най-добър детективски
роман на 2021 г.

Един малък свят, населен с големи идеи, познат от
„Момичето, което предсказваше миналото“

Филмовият продуцент Латипов случайно попада на посредствено написан роман, който обаче се
отличава с интересен сюжет с огромен потенциал
за успешен сериал. Оказва се, че отпечатаната на
собствени разноски книга е единственото произведение на никому неизвестния писател Андрей
Кислов. Първоначално той с радост приема предложението на продуцентската компания, но по-късно
заявява, че не желае да подпише договор при никакви условия. В проекта вече са вложени много пари
и затова Латипов ангажира детективска агенция
„Власта“, за да се изяснят причините за загадъчния
отказ на автора. Анастасия Каменская се заема
със странния случай и съвсем скоро се оказва заподозряна в... убийство!

„Ловецът на русалки“ – три новели за любовта
и яростта. Любовта към сътворението – последният ключ, който отваря вратата между жената
и мъжа. Любовта към властта – последният ключ,
който отваря вратата между човеците и ада.
Три истории, пропити с мистичност, вълшебна
еротика и драматизъм, олекотен от хумористичните ситуации, в които изпадат героите, водени
от своите страсти и стремежи. Смъртоносният
стремеж на един мъж да владее света, любовният
на една жена да владее мъжа и стремежът към свободата носят хоризонт на „малкото човечество“,
обречено да живее между Могила и Могилчица...
Увлекателно и емоционално пътешествие из найкрасивите кътчета на Тоскана

Бестселър

ПОД НЕБЕТО НА ТОСКАНА
Франсис Мейс
Американска, допечатка
стр. 288, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1335-0

Когато Франсис решава да си купи къща в Италия, всички смятат, че е полудяла. Тя има хубав дом
и уреден живот на университетски преподавател в
Америка. Но е запленена от италианската природа
и древна история и когато съзира 200-годишната
вила, сгушена в сърцето на Тоскана, решава, че
това е домът на мечтите є. Книгата ни потапя
в идиличната атмосфера на италианската провинция и ни изпълва с носталгия по простия живот.

www.ikhermes.bg

юни 2022 г.

от 14.06

от 21.06

Художествена литература

Американска,
първо издание
стр. 304
цена 16,95 лв.
ISBN 978-954-26-2175-1

Идеалната романтична история за едно
незабравимо лято

Фейт се завръща в градчето Аутър Банкс на
Източното крайбрежие, за да отпразнува юбилея
на баба си със семейството си. Тук тя е прекарвала безгрижни летни месеци във фамилната вила
на плажа заедно с по-голямата си сестра Кейси.
Сякаш нищо не се е променило – копринено мекият
пясък, тюркоазените води на океана, спокойствие
то и атмосферата на бариерните острови са непокътнати. Само вилата вече я няма, заменена от
модерна нова постройка.
Фейт все още не може да забрави онова лято,
в което сестра є отмъква голямата є любов и є
разбива сърцето. Тя не е виждала Кейси от години,
но вече е готова да є прости предателството, за
да се насладят на ваканцията и да създадат нови
спомени. Но не е готова за срещата с Джейк Бюканън – привлекателния работник, който довършва
фасадата на вилата, в която са отседнали. Между
тях прехвърчат искри и точно когато са напът да
се влюбят, Фейт разбира, че той не е мъжът, за
когото се представя.
Майстори на приказката

ПРИКАЗКИ НА
ШЕХЕРАЗАДА

Руска, допечатка, луксозна
стр. 80, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1350-3

Някога царувал жесток владетел. Всеки ден вземал жена, а на другия я убивал. Накрая останала
само Шехеразада. Вечерта тя му разказaла приказка. Призори спряла на най-интересното място. За
хиляда и една нощи девойката му разказала чудесни
приказки. Той я обикнал и пощадил живота є.

бюлетин

КУЛИНАРНА
КНИГА НА
МАЛКИЯ ПЕКАР

МИШЕНА:
АЛЕКС КРОС
Джеймс Патерсън

Художествена литература

Клуб Класика

Американска,
първо издание
стр. 224
цена 29,95 лв.
ISBN 978-954-26-2153-9

Американска,
първо издание
стр. 320
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2134-8

Полска,
второ издание, луксозна
стр. 352
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2189-8

Кулинария

ЛЯТО КРАЙ МОРЕТО
Джени Хейл

Над 100 рецепти за сладки и солени печива

Искаш ли собственоръчно да опечеш меки брецели? Или да изненадаш приятелите си с домашни емпанади? А да направиш изумителен пай? Или
може би сочно брауни за след училище? От закуски
до хляб, от сладки до кейкове (и дори къпкейкове!) –
с тази книга ще се научиш да приготвяш всякакви
печива. Забавно е и не е трудно!

Езотерика

СЛЕДИТЕ НА ДУШИТЕ
Майкъл Нютън
Американска, допечатка
стр. 480, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-0366-5

Знаково заглавие на един от най-уважаваните
хипнотерапевти

В „Следите на душите“ 67 човека, обикновени
като нас, подложени на хипнотерапия от д-р Нютън, си спомнят за случилото се между техните
минали прераждания на земята. Основана на неговите революционни проучвания за живота след
смъртта, тази книга е написана както за начинаещи, така и за читателите на бестселъровия първи
том на Майкъл Нютън – „Пътят на душите“.

Най-важният случай в живота на Алекс Крос

Продължението на „Знахар“ в ново луксозно издание

Президентът на САЩ е починал неочаквано и хиляди опечалени наблюдават процесията по улиците
на Вашингтон.
Снайперист нанася съкрушителен удар в сърцето на столицата – виден сенатор е убит пред дома
му. На съпругата на Алекс Крос, наскоро повишена
в началник на детективите във вашингтонската
полиция, е поставен ултиматум – да разреши случая бързо, за да докаже, че заслужава поста си.
Алекс предчувства, че убийството е само началото на много по-мащабен план. Твърде скоро
този страх се сбъдва. Ужасяваща поредица от
събития хвърля правителството и цялата страна в хаос.

След като възвръща паметта си, професор
Вилчур отново оглавява кардиологичната клиника
във Варшава. Но не всички се радват на завръщането му. Доктор Добранецки, който е изпълнявал
функциите на Вилчур по време на отсъствието му,
няма намерение да се откаже от предимствата на
ръководния пост. Подтикван от алчната си млада
съпруга, той изплита коварен план как да унижи и
дискредитира своя учител.
Омерзен от задкулисните интриги и липсата на
морал, Вилчур доброволно напуска клиниката и Варшава. Той отива там, където се е чувствал щастлив и нужен – провинциалното градче Радолишки.

Клуб Класика

Златно перо

ЗНАХАР
Тадеуш
Доленга-Мостович

ПРИКАЗКИ
Шарл Перо
Френска, допечатка
стр. 112, цена 4,00 лв.
ISBN 978-954-459-593-7

Полска, допечатка, луксозна
стр. 288, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2082-2

Луксозно издание на вечната полска класика

Златно перо

Златно перо

Френска, допечатка
стр. 88, цена 4,00 лв.
ISBN 978-954-26-1575-0

Българска, допечатка
стр. 112, цена 4,00 лв.
ISBN 978-954-459-599-9

МАЛКИЯТ ПРИНЦ
Антоан дьо Сент Екзюпери

МОРАЛ
Тадеуш
Доленга-Мостович

ЩУРЧОВО КОНЧЕ
Асен Разцветников

Хирургът Рафал Вилчур се радва на блестяща
кариера и щастлив брак. Един ден обаче съпругата
му го напуска. Съкрушеният Вилчур става жертва
на нападение и получава амнезия.
Минават години. Антони Кошиба се скита по селата и лекува различни болести и травми, а славата му бързо се разнася. Местният лекар обаче иска
да отстрани конкурента си. Срещу него е заведено
дело, а някой в съдебната зала ще познае в лицето
на обвиняемия отдавна изчезнал човек.

www.ikhermes.bg

юни 2022 г.

