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Да се учим, да придобиваме знание – това е пътят 
на душата и смисълът на човешкия живот.

Учителя  Петър Дънов  представя човека като 
триединство от дух,  душа и тяло, които съответ-
стват на божествения, духовния и физическия свят. 
Качествата, които могат да се добият на физическия 
план, не могат да се постигнат в другите светове. 
На това място се изработват моралните устои у 
човека. Разумната природа, или деветте Ангелски 
йерархии, сътворили видимата реалност, помагат на 
човека да изгради своя характер и да изпълни предназ-
начението си във Вселената.

Вълнуващ роман за най-малко познатия период  
от живота на френската модна икона

Името на Коко Шанел се е превърнало в синоним на 
стил и елегантност, но тя има и тъмна страна. Към 
края на Втората световна война в окупирания от нем-
ците Париж двама войници от Френската съпротива 
я отвеждат от апартамента ѝ в хотел Риц и я под-
лагат на кръстосан разпит. Обвиненията в държавна 
измяна са породени от аферата ѝ с немския офицер 
Ханс Гюнтер фон Динклаге.

За разлика от десетки французойки, които са за-
държани и подложени на унижения, модистката е 
пусната на свобода. Но какво в действителност се 
е случило по време на този разпит? И дали наистина 
си е сътрудничила с нацистите, за да спаси един от 
най-близките си хора?

Изпълнен с любопитни исторически подробности 
и емоционални истини, „Коко в хотел Риц“ е роман за 
избора, който една необикновена жена прави, когато 
залогът е твърде висок. И за последствията, които 
определят бъдещето и оставят отпечатък върху ця-
лото ѝ наследство.

Най-новият исторически роман от любимката  
на няколко поколения 

Лоръл Плъмър се надява да започне нов живот далеч 
от властните си родители, но плановете ѝ рухват, ко-
гато съпругът ѝ се самоубива пред очите ѝ. Останала 
без доходи, тя се включва в бизнеса с „лунна светлина“ 
– алкохолни напитки, които се произвеждат и продават 
незаконно по време на сухия режим в САЩ. Бързият ѝ ус-
пех обаче я превръща в мишена за безмилостната конку-
ренция. Двамата с наскоро завърналия се от войната 
Тачър ще се окажат от двете страни на оспорваната 
борба между контрабандисти, в която кръвта се лее 
като уиски и залогът е прекалено висок.

Загледани в себе си, те виждат светлина.
Георги Константинов е роден в Плевен (1943 г.). Бил е 

главен редактор на списание „Родна реч“, на литератур-
но списание „Пламък“. Председател на българския ПЕН 
център (2001 г.) и почетен председател (2013 г.).

Автор е на повече от 35 стихосбирки: „Една усмивка 
ми е столица“, „Неграмотно сърце“, „Общителен са-
мотник“, „Обичам те дотук“, „Миг като вечност“ и др.

Стиховете на Георги Константинов са превеждани 
на английски, френски, руски, японски, португалски, нем-
ски, сръбски, турски, гръцки, хинди, арабски, фарси и др.

Авторът е носител на много национални и между-
народни награди за поезия и книги за деца.

Художествена литература

ЛУННА СВЕТЛИНА
Сандра Браун

Американска,  
първо издание
стр. 496
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2236-9

Българска литература

ВЕЧЕРНИ 
СЛЪНЧОГЛЕДИ
Стихотворения
Георги 
Константинов

Българска, първо издание
стр. 104
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2226-0

Приложна психология 
КАК ДА РАЗВИЕМ  
ПОТЕНЦИАЛА НА  
ДЕТСКИЯ МОЗЪК
Д-р Даниъл Сийгъл, д-р Тина Пейн
Американска, допечатка
стр. 360, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1252-0 

Духовна литература

ПЕТЪР ДЪНОВ:  
ЗА ПЪТЯ НА  
ЧОВЕШКАТА ДУША 
Д-р Светла Балтова

Българска, 
второ издание
стр. 248
цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-0836-3

Художествена литература

КОКО В ХОТЕЛ РИЦ
Джоя Дилиберто

Американска,  
първо издание
стр. 320
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2227-7

В тази новаторска и практична книга психиа-
търът Даниъл Сийгъл и експертът в областта на 
възпитанието Тина Брайсън разясняват как е устроен 
и функционира развиващият се детски мозък и защо 
не бива да ни учудва фактът, че децата често губят 
контрол. Прилагайки съвременните научни открития, 
описани в книгата, вие ще можете да реагирате адек-
ватно, когато детето ви изпадне в емоционална кри-
за, и да го научите как да се справя със страховете и 
настроенията си. 

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

Луксозно издание на една от вечните книги,  
които всеки трябва да прочете.

Представи си, че си се изгубил в необятната афри-
канска пустиня. И че изведнъж пред теб се появява мом-
ченце със златни коси, което настоява да му нарисуваш 
овца. Това е малкият принц, който идва от далечна пла-
нета с размерите на къща. Заедно ще се впуснете в 
необикновено приключение. За да научите тайната на 
живота: че „...най-хубавото се вижда само със сърцето. 
Най-същественото е невидимо за очите“.

Подаръчно издание

МАЛКИЯТ  
ПРИНЦ
Антоан дьо Сент 
Екзюпери

Френска, 
допечатка, луксозна
стр. 112, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1447-0

Бестселър
И ЗАМИРИСА НА БАБИНИ 
ГОЗБИ И СПОМЕНИ
Ивинела Самуилова,  
Илиана Филкова-Николова 
Българска, допечатка
стр. 256, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2058-7 

Eдинствено по рода си у нас кулинарно издание, 
събрало автентични готварски рецепти от 
нашите баби и съкровени истории за тях 
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Българска литература

ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
(ДЯКОНЪТ)
Захарий Стоянов

Българска, допечатка, луксозна
стр. 208, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1715-0

Японският феномен за житейска промяна  
и истинско щастие 

Могат ли хората да се променят? Достатъчно ли е 
просто да бъдеш такъв, какъвто си? Щастието въп-
рос на избор ли е? Това са само част от въпросите, с 
които объркан млад мъж се обръща към уважаван фи-
лософ. Написана под формата на диалози, „Смелост-
та да не те харесват“ дава категорични отговори на 
редица екзистенциални питания. В нея се разглеждат 
фундаментални концепции, свързани с човешката 
природа и личностната реализация, които почиват на 
тео риите на Алфред Адлер – един от най-влиятелни-
те психолози на XX век наред с Фройд и Юнг. В рам-
ките на пет срещи философът помага на младежа да 
осъзнае, че всеки може да избере какъв живот да има, 
като се освободи от оковите на миналите травми и 
чуждите очаквания. 

С мъдрите си послания за прошката, свободата и 
личната отговорност книгата открива нови хоризон-
ти пред нас, като ни подтиква да загърбим ограниче-
нията, които си налагаме сами, и да проявим смелост 
да бъдем себе си въпреки всичко.

Да направим мама щастлива е забавно... и важно!
В тази книга ще намериш куп съвети как да се пог-

рижиш добре за мама – от ставането сутрин до че-
тенето на приказки преди сън! Не пропускай и идеите 
как да пазарувате заедно, как да се забавлявате вкъщи 
и как да я убедиш да изяде зеленчуците си.

И никога не забравяй, че майките са много специ-
ални и за тях трябва да се полагат специални грижи, 
които включват много целувки и прегръдки!

Забавна книжка за любимата учителка  
и най-страхотната група

Вашата учителка е най-прекрасната на света, за-
това нека ѝ помогнем нещата да вървят гладко! 

Първо я посрещнете с широки усмивки и прегръд-
ки. След това се възползвайте от страхотните идеи 
тук как да ѝ помагате не само за важни събития като 
празничния концерт, но и за ежедневните занимания.

И не пропускайте постоянно да ѝ показвате благо-
дарността си, защото учителката ви обича толкова, 
колкото и вие нея!

Весела книжка за специалната връзка между  
баба и внуче

Ще гостуваш на баба с преспиване и искаш да пре-
карате това специално време заедно по най-добрия 
начин. Тук ще откриеш чудесни съвети на какво да си 
играете и какво да правите в парка, както и забавни 
идеи за вкусна вечеря и необичайни места за спане. Не-
съмнено ще си прекарате страхотно, само не забра-
вяй, когато се сбогувате на следващия ден, да кажеш 
на баба Обичам те без думи!

Нашенски истории от едно време
Книгата включва 65 истории, свързани с култур-

но-политическия живот в България през XIX и XX в. Това 
са разкази за малко известни случки и преживявания на 
първите ни писатели и държавници. Включени са и пипер-
ливи любовни истории, скандални подробности и опити 
за самоубийство, провокирани от болезнена ревност...

Историите са поднесени с много любов, малко 
тъга и разбира се, с изключително фино и ненатрап-
чиво чувство за хумор.

от 14.02

Психология

СМЕЛОСТТА ДА  
НЕ ТЕ ХАРЕСВАТ
Ичиро Кишими  
и Фумитаке Кога

Японска, 
първо издание
стр. 312
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2230-7

Детска литература

КАК ДА СЕ 
ГРИЖИМ ЗА МАМА 
Джийн Рейгън  
и Лий Уайлдиш

Американска, 
първо издание
стр. 32 
цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2239-0

Детска литература

КАК ДА 
ПОМАГАМЕ НА 
УЧИТЕЛКАТА
Джийн Рейгън  
и Лий Уайлдиш
Американска, 
първо издание
стр. 32, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2238-3

Детска литература

КАК ДА СЕ 
ЗАБАВЛЯВАМЕ  
С БАБА 
Джийн Рейгън  
и Лий Уайлдиш
Американска, 
първо издание
стр. 32, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-2219-2

Минало

БЪЛГАРИЯ  
В ПОТУРИ, НО  
С ЦИЛИНДЪР
Петя Александрова

Българска,
второ преработено издание
стр. 392, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2168-3

Бестселър 

АТОМНИ НАВИЦИ
Джеймс Клиър

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

Езотерика

ЕДГАР КЕЙСИ:  
ЗА АКАШОВИТЕ ХРОНИКИ
Кевин Дж. Тодеши

Американска, допечатка
стр. 224, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-0719-9

Българска литература

ПРЕОБЪРНАТИ 
СЪЗВЕЗДИЯ
Деметра Дулева

Българска, допечатка
стр. 288, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2089-1

Духовна литература

МАСОНСКИЯТ МИТ
Джей Кини

Американска, допечатка
стр. 296
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2225-3

Лесни и ефективни стратегии за изграждане  
на полезни навици

Ценни прозрения за небесните свитъци, съдържащи 
историята на човечеството и всеки отделен човек

В книгата са дадени и способи как да се опитаме 
сами да влезем в „Книгата на живота“, както Е. Кейси 
нарича Акашовите хроники, и да прочетем собствена-
та си история там.

Това е един майсторски написан роман, болезнено 
откровен, еротично и любовно провокативен. 
Роман за смисъла на живота, за надеждата, за 
свободата, за магичното в раждането и смъртта.

Завладяващо изследователско пътешествие, 
което хвърля повече светлина върху света  
на свободното зидарство.

Черти из живота на Апостола на свободата


