
www.ikhermes.bg

ККнигитенигите
Издателска къща „Хермес“

от 10.01

от 31.01

януари 2023 г.

год. XIX, бр. 216 ISSN 1312-4609

бюлетинбюлетин януари 2023 г. януари 2023 г.

За срещите с ангели и духовното пробуждане на 
човечеството

Според Едгар Кейси, човек никога не е сам в труд-
ностите и изпитанията в живота, защото всички ние 
имаме свой ангел хранител, който ни съпровожда от 
раждането до гроба. В много от своите тълкования 
Кейси говори за ангелското присъствие в живота на 
човека. Особено внимание обръща на ролята на вели-
ките архангели, отговорни за съдбините на човечест-
вото и цялата планета.

Как да се справим с проблемни хора и негативното 
им въздействие

В ежедневието си всички постоянно се сблъсква-
ме с проблемни хора, но някои от тях ни въздействат 
особено негативно. Независимо дали става въпрос за 
манипулиращ роднина, съсед клюкар, дразнещ колега 
или завистлив приятел, тези токсични личности ни 
натоварват емоционално и ни карат да се чувства-
ме уязвими. В тази книга Бернардо Стаматеас раз-
глежда типовете токсични хора и методите им на 
въздействие. И още по-важно – показва ни как да ги 
разпознаем и как да не се поддаваме на влиянието им. 
За тази цел той предлага съвети как да успяваме да 
контролираме емоциите си и да отстояваме мнение-
то си и целите си, за да изградим здравословна само-
увереност и непробиваема защита.

Те трябва да разкрият мистерията преди още 
невинни хора да са платили с живота си.

Експериментът на Оливия с бързите срещи върви 
отчайващо зле. Първият кандидат за сърцето є се 
оказва сериен убиец. Тя обаче го неутрализира с помощ-
та на паранормално оръжие. След това се появява 
отдавна смятаният за покойник Харлан Ранкурт. Той 
обаче не е там, за да намери любовта, а защото се 
нуждае от помощта є. Харлан е убеден, че Оливия, коя-
то получава видения, е оракул като баба си и че именно 
тя е ключът към разгадаването на мистериозното 
изчезване на тайна правителствена лаборатория. Но 
никой не знае каква е всъщност крайната му цел.

Луксозно издание на една от емблематичните 
книги на Хорхе Букай

Какво трябва да направим, за да сме щастливи? 
Според Букай, за да тръгнем по правилния път, тряб-
ва да си отговорим на следните въпроси: Кой съм? 
Къде отивам? С кого? Не бива пътят да определя кои 
сме ние, нито пък човекът, който ни придружава, да 
решава къде отиваме. По пътя трябва едновремен-
но да се забавляваме и да се учим, да оценяваме това, 
което имаме, и да започваме отначало и по различен 
начин „всеки път, когато се наложи“. Историите в 
тази книга ще ви трогнат, разсмеят или просто ще 
ви накарат да се замислите, но едно е сигурно: няма да 
ви оставят безразлични.

Художествена литература

СВЕТКАВИЦА  
В ОГЛЕДАЛОТО
Джейн Ан Кренц

Американска,
първо издание
стр. 296
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2214-7

Бестселър

НЕКА ТИ  
РАЗКАЖА
Хорхе Букай

Аржентинска,
допечатка,
твърда подвързия
стр. 256
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1777-8

Българска литература

ВИТРАЖИ
Стихове
Иван Вълев

Българска, първо издание
стр. 104
цена 11,95 лв.
ISBN 978-954-26-2224-6

Езотерика
ЕДГАР КЕЙСИ: 
ЗА АНГЕЛИТЕ, 
АРХАНГЕЛИТЕ 
И НЕВИДИМИТЕ 
СВЕТОВЕ
Робърт Грант
Американска,
второ издание
стр. 296, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2234-5

Популярна психология

ТОКСИЧНИТЕ  
ХОРА
Бернардо Стаматеас

Аржентинска,
първо издание
стр. 224
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2232-1

Пейзаж с хълмове, река и мостове
Иван Вълев живее и работи в Пловдив, превежда от 

полски език поезия и проза. Вълев е автор на единаде-
сет поетични книги, стихосбирките му „Скорост“ и 
„Пътят на птиците“ са отличени с награда „Пловдив“. 
Стихове на Иван Вълев са превеждани и публикувани в 
антологии на руски, полски, немски, унгарски и чешки 
език. През 2014 г. му е връчен „Орфеев венец“ от орга-
низаторите на фестивала „Пловдив чете“.

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

Пловдив – древен и вечен
Причината да се заема с това задължаващо и от-

говорно занимание, да пиша книга със спомени, е само 
една – голямата привързаност към любимия Пловдив, 
към филибелиите.

Книгата съдържа лични преживявания през години-
те: срещи с хора, случки и събития, променили облика 
на града, който обичаме безмерно.

Във втората част са споделени впечатления от 
околностите на Пловдив, местата по тези няколко 
лъча са наистина интересни и заслужаващи внимание.

   Авторът

Бестселър

МИЛИОНЕРЪТ  
В ЛИСАБОН
Жозе Родригеш  
душ Сантуш

Португалска,
допечатка
стр. 480
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1747-1

Българска литература

ПОМНЯ ПЛОВДИВ
Градът и околностите
Юлий Славов

Българска, първо издание
стр. 256
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2223-9

Продължение на бестселъра „Мъжът от 
Константинопол“

Избухването на Втората световна война поставя 
още предизвикателства пред семейство Саркисян. Те 
са принудени да изоставят бляскавия живот в Лондон 
и Париж и да потърсят нов дом. Неочаквано за тях 
красива малка страна в покрайнините на Европа им 
предлага тих пристан от ужасите на войната.
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За децата

66 ЗЛАТНИ БАСНИ

Българска, допечатка
стр. 72
цена 6,95 лв.
ISBN 978-954-26-0231-6

Когато портокалите блестят по дърветата 
и слънцето грее високо в небето, е време да се 
влюбиш.

Най-хубавото време на годината за Лусинда нас-
тъпва. Както всяко лято, трите ѝ най-добри прия-
телки отсядат при нея в любимата ѝ портокалова 
плантация. Заедно ще берат портокали, ще се нас-
лаждават на слънцето и ще си говорят за живота и 
любов та – в това число и за Джона, привлекателния 
бакалин от съседното градче.

Но Роузмари, Дженифър и Мишел не знаят, че план-
тацията едва носи печалба. Когато Лусинда споделя с 
приятелките си, че това вероятно ще бъде послед-
ното им лято сред портокалите, те са съкрушени. И 
се захващат да съставят план за спасяване на план-
тацията.

Най-новият напрегнат психологически трилър от 
авторката на бестселъра „Наблюдавам те“

Софи се запознава с Ема, която пристига в английс-
кото селце Тедбъри с тригодишния си син, и двете 
бързо се сближават. Децата им също си допадат и не 
след дълго стават неразделни. Софи е очарована от 
Ема, която е толкова интересна, различна и магне-
тична. Тя ѝ доверява най-голямата си тайна, но скоро 
осъзнава, че не знае почти нищо за миналото на нова-
та си позната.

Селцето е разтърсено от ужасяващото убийство 
на един от най-близките семейни приятели на Софи и 
съпруга ѝ Марк. Тя не може да повярва на случилото 
се, нито на все по-упоритите слухове, че Ема е имала 
връзка с него.

Когато на Софи ѝ се налага да придружи Марк до 
Лондон, тя поверява сина им на приятелката си. Дока-
то пътуват с влака към къщи, те научават, че двете 
момчета са приети в болница след злощастен инци-
дент. Дали Софи не е допуснала огромна грешка, която 
ще ѝ струва скъпо? 

Забавна образователна поредица със стикери, 
упражнения и задачи за очертаване и оцветяване 
за деца на възраст 4–6 години

5 минути на ден, за да създадете магически живот
Разговорът на кафе със себе си е лесна петминут-

на всекидневна програма, която има силата да проме-
ни живота ви. Начинът, по който мислите, говорите 
и се чувствате, определя всичко случващо се във ва-
шия живот. Използвайте тази практика и сътворете 
най-прекрасния възможен живот. Живейте с вълшеб-
ство, защото вие наистина го заслужавате!

Детска литература

КАК ДА ХВАНЕШ 
ЕДНОРОГ
Адам Уолъс,  
Анди Eлкъртън
Американска, първо издание
стр. 32, цена 7,95 лв.
ISBN 978-954-26-2211-6

Детска литература

КАК ДА ХВАНЕШ 
ЧУДОВИЩЕ
Адам Уолъс,  
Анди Eлкъртън
Американска, първо издание
стр. 32, цена 7,95 лв.
ISBN 978-954-26-2212-3

от 17.01

Серия „Калифорнийски мечти“

ПОРТОКАЛОВИ  
МЕЧТИ
Мануела Инуса

Немска,
първо издание
стр. 360
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2228-4

Художествена литература

ПРИЯТЕЛКАТА
Тереза Дрискол

Английска,
първо издание
стр. 320
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2233-8

Детски занимателни книжки

УЧА И ОЦВЕТЯВАМ

Белгийски,
допечатка
стр. 24 + стикери
цена 5,95 лв.
ISBN 978-954-26-1741-9 (синя)
ISBN 978-954-26-1742-6 (лилава)
ISBN 978-954-26-1743-3 (зелена)
ISBN 978-954-26-1744-0 (жълта)

Мотивационна литература

РАЗГОВОРИ НА 
КАФЕ СЪС СЕБЕ СИ
Кристин 
Хелмстетър

Американска,
първо издание
стр. 312
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2217-8

Забавна история с незабравимо преследване в 
зоологическата градина!

Искаш ли да видиш истински еднорог и да погалиш 
копринената му грива?

Ще трябва да проявиш съобразителност и с прия-
телите ти да заложите хитри капани.

Нека се впуснем заедно във вълнуващо преследване 
в зоологическата градина!

Хумористична история, която напомня на децата, 
че нищо не е толкова страшно, колкото изглежда!

Искаш ли да имаш достатъчно сила и смелост 
като на нинджа, за да се справиш с чудовището, което 
(малко) те плаши?

Хайде заедно да отидем при него и да го победим с 
най-мощните оръжия!

Българска литература

БИТИЕТО
Владимир Зарев

Българска, допечатка
стр. 664
цена 24,95 лв.
ISBN 978-954-26-1809-6

Бестселър

СИЛАТА  
НА НАВИЦИТЕ
Чарлс Дюиг

Американска, допечатка
стр. 368, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1989-5

По трилогията е заснет сериалът „Дървото на 
живота“

Действието в първата книга „Битието“ започва 
в далечната 1890 година. Романът увлича не само с 
богатия си и интересен сюжет, но и с мощта, със 
стихията и епичния дъх на езика.

Едно от най-авторитетните и успешни заглавия 
по темата за формирането и промяната на 
навиците

В томчето са подбрани най-хубавите образци от 
творчеството на прочутите баснописци Езоп, 
Лафонтен и Крилов.


