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Приказен остров. Изоставено бунгало на плажа. 
И една забранена любов, която ще устои на 
времето...

През лятото на 1942 г. Ан заминава за Бора Бора, 
за да служи като медицинска сестра в американската 
военна база на острова. Макар наскоро да се е сгодила 
за заможен банкер и бъдещето ґ да изглежда подсигу-
рено, тя иска да изпълни своя дълг. 

По време на танцова забава Ан се запознава с вой-
ника Уестри. Двамата намират изоставено бунгало 
на плажа. То се превръща в тяхно убежище, където се 
отдават на любовта си.

Идилията им скоро е нарушена: Уестри е изпратен 
да се сражава, а едногодишното назначение на Ан е 
към своя край. Тя трябва да се върне в Сиатъл... 

След огромния интерес към новите издания на 
романите на Блага Димитрова ИК „Хермес” има удо-
волствието да пусне и томче с избрани стихотворе-
ния. В книгата са поместени най-красивите, вдъхно-
вяващи и въздействащи стихове на талантливата 
българска писателка. Книгата носи името „Копнеж”, а 
неин съставител е съпругът на Блага Димитрова – 
Йордан Василев.

КОПНЕЖ

Не закриляна да съм, а окрилена.

Не загърната, а с дух разгърнат цял.

Не зад нечий гръб на завет приютена,

а до рамо срещу вятър завилнял.

Художествена литература

БУНГАЛОТО
Сара Джио

Американска, първо издание
стр. 296
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2137-9

Българска литература

КОПНЕЖ
Блага Димитрова

Българска, допечатка
стр. 296
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1496-8

За децата

333 ГАТАНКИ  
ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

Българска, допечатка
стр. 72, цена 5,95 лв.
ISBN 978-954-26-0020-6

Холистична медицина

НОВАТА МЕДИЦИНА
Д-р Светла Балтова 

Българска, допечатка
стр. 360, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1905-5

Ръководство по холистична медицина от водещ 
експерт по лечебните практики на Петър Дънов  
и цветолечението на д-р Бах

Томчето, събрало мъдростта, хумора и светоусе-
щането на народите от различни краища на земята, 
дава възможност на всеки да изпита своята съобра-
зителност. Закачливите цветни илюстрации правят 
изданието подходящо и за най-малките читатели.

Бяла нива с черно семе,
един я сее, друг я жъне.
Що е то?

В тази книга д-р Светла Балтова споделя своя бо-
гат опит в духовното и стандартното медицинско 
познание. В нея читателят ще намери информация 
за ролята на всеки от главните органи на тялото в 
съчетание с астрологичните принципи и закони. Съве-
тите за лечение включват главно работа върху себе 
си посредством осъзнаване на погрешните или закос-
тенелите мисловни и емоционални модели, които се 
проявяват в тялото като болестни оплаквания. Тук 
ще намерите и насоки за лечение с природните еле-
менти, хранене, двигателна активност, дихателни 
упражнения и визуализация. Методите са заимствани 
основно от учението на Петър Дънов и принципите на 
цветолечението на д-р Бах.

За родителите
РЪКОВОДСТВО НА Д-Р 
СПОК: НАЙ-ВАЖНОТО  
ЗА БРЕМЕННОСТТА
Марджъри Грийнфийлд 
Американска, допечатка
стр. 320, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-0159-3

За родителите
РЪКОВОДСТВО НА Д-Р 
СПОК: НАЙ-ВАЖНОТО  
ЗА БЕБЕТО
Робърт Нийдълман 
Американска, допечатка
стр. 312, цена 9,95 лв.
ISBN 978-954-26-0195-1

Бестселър, преведен на 20 езика и продаден в 
повече от милион езкемпляра

Ела е собственичка на малък цветарски магазин, 
известен с нестандартните си букети. Докато пъ-
тува във влака за Лондон, тя става неволен свидетел 

Книгата дава отговори на въпросите, които въл-
нуват жените по време на бременността.

Книгата съдържа полезна информация за основни-
те нужди на бебето, подкрепена с множество напът-
ствия за ежедневните грижи и практични съвети.

Психологически трилър

НАБЛЮДАВАМ ТЕ
Тереза Дрискол

Английска, първо издание
стр. 320
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2129-4

на запознанството на две тийнейджърки с двама 
млади мъже. Те се уговарят вечерта да посетят по-
пулярен лондонски клуб. Когато обаче дочува, че мъ-
жете току-що са излезли от затвора, Ела започва да 
се притеснява. Но точно когато се кани да се намеси, 
свободното поведение на едното момиче – Сара, я 
възпира. На следващата сутрин научава от новините, 
че другото – красивата Ана – е изчезнало.

Година по-късно Ана все още е в неизвестност. Ела 
изпитва чувство на вина. Тя обаче не е единствената, 
която не може да забрави случилото се. Получава зап-
лашителни картички, които я карат да се страхува за 
живота си. Сара не е казала цялата истина за злопо-
лучната вечер, нейните родители също крият тайни. 

Някой знае къде се намира Ана.
Някой наблюдава Ела и изчаква подходящия момент, 

за да я накара да си плати...
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Художествена литература

И ДЪБЪТ  
ОЩЕ Е ТАМ
София Лундберг

Шведска, 
първо издание
стр. 368
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2124-9

Духовна литература

ПЕТЪР ДЪНОВ: 
ЗА НЕВИДИМИТЕ 
СВЕТОВЕ
Д-р Светла Балтова

Българска, второ издание
стр. 256
цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2141-6

Бизнес литература
10 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 
ЧЕТИВА ПО ЕМОЦИОНАЛНА 
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Колектив Харвард Бизнес Ревю 
Американска, допечатка
стр. 208, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1989-5

Класическа психология

ЧОВЕКЪТ В ТЪРСЕНЕ  
НА ВИСШ СМИСЪЛ
Виктор Франкъл
Австрийска, допечатка, луксозна
стр. 256, цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2066-2

Бизнес литература

10 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 
ЧЕТИВА ПО КОМУНИКАЦИЯ
Колектив Харвард Бизнес Ревю 
Американска, допечатка
стр. 232, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1935-2

За начинаещи

НАРЪЧНИК ПО ОСНОВИ
НА РИСУВАНЕТО
Барингтън Барбър
Английска, допечатка
стр. 208, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1748-8

Непреходните съвети на Учителя за здрави 
семейни отношения 

В тази малка книжка са събрани най-важните на-
пътствия на Учителя за отглеждане и възпитание на 
детето, за ролята на родителите и училището при 
оформянето на характера и личността му. Още преди 
век Петър Дънов говори за вътреутробното възпи-
тание, за музиката и общуването с природата като 
основни фактори за формиране на мисли и здравето на 
новото човешко същество. Във време на разклатени 
ценностни устои тези съвети са маяк в тъмнината, 
сочещ пътя към едно по-дълбоко и правилно разбира-
не на най-важния закон – този за любовта във всички 
нейни проявления.

Най-важните публикации за емоционалната 
интелигентност, подбрани от екипа на „Харвард 
Бизнес Ревю”

Авторът на международни бестселъри за емоцио-
нална интелигентност Даниъл Колман посочва, че тя 
е два пъти по-важна за успеха на лидерите от всяка 
друга компетенция. От книгата ще научите още как 
да вземате умни решения, базирани на емпатия към 
околните; как да се справяте с конфликти; как по-
добре да разберете своите силни и слаби страни, нуж-
ди, ценности и цел.

Ново издание с твърда подвързия

Книгата е дългоочакваното продължение на основ-
ния труд на Виктор Франкъл – „Човекът в търсене на 
смисъл”. В настоящия сборник от есета и лекция ав-
торът надгражда теориите си. Той утвърждава те-
зата си за присъщата на всеки воля за смисъл, която 
в сблъсъците ни със смъртта, болката и вината ни 
мотивира не само да не се отчайваме, но и да израст-
ваме.

Добрите мениджъри знаят как да общуват ясно и 
убедително. А вие?

В книгата водещи експерти, сред които Робърт 
Чалдини, Джей Конгър, Холи Уийкс и Ник Морган, ще ви 
представят ценни съвети и стратегии по темата. 
Идеите са разгледани както в теоретичен, така и в 
практически план. Дори да не прочетете нищо друго 
за ефективната комуникация, обърнете внимание на 
тези десет статии от авторитетни специалисти, 
подбрани за вас от екипа на „Харвард Бизнес Ревю”.

Открий художника в себе си!
Това практическо ръководство включва методи, 

практикувани и утвърдени във времето от множес-
тво ученици и професионални художници. Благодаре-
ние на дългогодишния си творчески и преподавател-
ски опит Барингтън Барбър обобщава тези методи 
и предлага ефективни начини за приложението им в 
процеса на рисуване. Наръчникът включва 350 илюс-
трации и полезни насоки за начинаещи и за напред-
нали.

Завладяваща история за копнежите, вината, 
приятелството и преоткриването на себе си след 
разрушителна връзка

Ценни знания за фината сетивност и Висшите 
светове

Тук ще откриете информация за етажите на Ми-
розданието, които Петър Дънов диференцира на: 
Божествен свят, духовни светове и материални све-
тове. Ангелите са между нас, твърди Учителя и чес-
то говори за връзката между човека и ангелите, като 
специално се спира на темата за ангелите хранители. 
От книгата ще научите как можете да се свързвате 
със Светлите същества, за да внесете техните ду-
ховни идеи на Земята. Така ще помогнете за устано-
вяването на един нов свят: свят на братство, мир, 
взаимопомощ.

Духовна литература

ПЕТЪР ДЪНОВ:  
ЗА СЕМЕЙСТВОТО 
И ВЪЗПИТАНИЕТО 
НА ДЕТЕТО
Д-р Светла Балтова

Българска, второ издание
стр. 224, цена 8,95 лв.
ISBN 978-954-26-2127-0

Естер е загубила опората си след тежък развод, а 
почивните дни без сина ґ Адриан са болезнено самот-
ни. Всяка втора събота, в търсене на утеха, тя се 
разхожда на една живописна поляна на брега на Балтий-
ско море. 

Един ден там тя среща Рут, възрастна дама с не-
вероятна способност да се радва на красивото в жи-
вота. В разговорите им Рут си спомня младостта си, 
а Естер е очарована от нейните истории. Между две-
те жени се създава неочаквано и силно приятелство.

Но не всичко е такова, каквото изглежда. Какви ли 
тайни крие Рут?

Търсенето на отговори отвежда Естер до езеро-
то Комо в Италия, където разбира, че житейската 
история на Рут е много по-сложна, отколкото си е 
представяла.

Оригинален поглед към мирогледа и обредността на 
старите българи от най-продаваната съвременна 
българска авторка. Романът бе избран от читате-
лите за „Любима книга на България” за 2016 г.

 Във връзка с изпълнение на проект, свързан с фолк-
лора, главната героиня на романа попада в малка маха-
ла в Балкана. Там среща баба Жива и отношенията им 
стават близки, като между баба и внучка. Баба Жива не 
е много „учена”, но притежава неподправена мъдрост. 

от 18.01

от 25.01

Бестселър

БАБО, РАЗКАЖИ МИ 
СПОМЕН
Ивинела Самуилова
Българска, допечатка
стр. 320, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1626-9


