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Коледа е време за семейството. Или пък не?

Али Ричфийлд обича Коледа. Затова е на седмото
небе, когато започва работа като управител на старото имение Ашфорд. А това включва и организирането на коледното тържество на семейство Марли.
С бюджет, по-голям от всичките ґ спестявания, и
цял отряд от персонала по поддръжката, това не би
трябвало да е особено трудно...
Срещайки се обаче с членовете на семейството,
Али започва да се пита дали ще се справи със задачата. Но тя е решена на всичко, за да събере семейството и те да прекарат една незабравима Коледа. Дори да
ґ е нужно малко вълшебство.

Този красиво илюстрован сборник съдържа както
популярни авторски истории, така и фолклорни
приказки от цял свят – от България и Русия до
Китай и Мексико.

Завийте се топло или се настанете удобно до камината и се потопете във вълшебния свят на близки и
далечни земи на лед и сняг. Там живеят магически създания, необикновени животни и смели хора. Техните
епични приключения и истории за силата на приятелството и любовта правят зимните вечери приятни
и задушевни.

Лайфстайл
Художествена литература

ВИНАГИ ЩЕ ИМА
КОЛЕДА
Джени Хейл
Американска, допечатка
стр. 288, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1859-1

Очарователна история за магията на Коледа,
вълшебните мигове със семейството и
щастието да се влюбиш по време на празника!

Ноел обожава Коледа заради задушевните вечери с
чаша горещ шоколад и вкусни сладки пред камината.
И заради радостта, която се изписва на лицето на
шестгодишния ґ син Лукас, когато открие подаръка си
под елхата. Но тази година всичко се променя... Ноел
неочаквано загубва работата си, а семейната пекарна
е пред фалит. Тя не подозира, че следващите ґ решения
могат да преобразят не само предстоящия празник,
но и целия ґ живот.

ИЗКУСТВОТО ДА
СЪЗДАВАМЕ СПОМЕНИ
Майк Викинг
Английска, допечатка, луксозна
стр. 288, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1951-2

Трета книга от автора на световния бестселър
„Малък наръчник по хюга”

В тази книга Майк Викинг разглежда хубавите спомени като част от щастието. Като се позовава на глобални проучвания, научни експерименти и лични преживявания, той разкрива как се формират те и ни съветва
как сами да създаваме незабравими моменти. Хубавите
спомени са неразривна част от психичното здраве и
цялостното ни усещане за щастие. Те ни дават сила
в трудни моменти, напомнят ни кои сме в действителност и ни изпълват с надежда за бъдещето. Затова нека поемем по алеята на спомените заедно с Майк
Викинг и да започнем да планираме специални моменти,
които да се превърнат в прекрасни спомени.

Издателска къща „Хермес”, Пловдив, ул. „Богомил” № 59, e-mail: info@hermesbooks.com
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НАРЪЧНИК ПО
ПРАКТИЧЕСКО
ЧУДОСЛУЧВАНЕ
Ивинела Самуилова,
Алексей Бъчев

РАЗУМ И ЧУВСТВА
Джейн Остин
Английска,
ново издание, луксозна
стр. 400
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-2081-5

Българска, първо издание
стр. 280, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2109-6

Необикновен подарък за читателите по повод 10
години от публикуването на „Животът може да е
чудо”

Вдъхновена от идеите на психолога Алексей Бъчев,
за които научава по време на семинар, Ивинела Самуилова решава да ги провери за себе си и това преобръща
живота ґ. Сборникът съдържа 75 статии, които двамата пишат през годините в отговор на читателски
въпроси. В познатия контекст на хумор, но с дълбочина и съпричастност към човешките неволи, книгата
предлага оригинални техники за справяне с проблематичното мислене, които всеки може да адаптира към
личните си неблагоприятни житейски ситуации.

Луксозно илюстрирано издание на един от
най-обичаните романи на Джейн Остин

Сестрите Дашууд са много различни. Елинор е
вглъбена, деликатна и спокойна, а малката ґ сестра
Мариан е пламенна, открита и непоправима романтичка. След смъртта на баща им те са принудени да
напуснат дома си и перспективата да сключат изгоден брак, и то по любов, изглежда почти нереална.
Тайни, неочаквани обрати и предателства прекъсват
брачните игри. Сестрите ще разберат, че нито само
умът, нито само сърцето ще ги отведат до истинското щастие. Ключът към него е магията между
разума и чувствата.
Изключително практична и полезна книга!

Самопомощ

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

		

Марк Менсън

„Атомни навици” предлага доказана стратегия за
успех. Често лошите навици биват повтаряни отново
и отново. Не защото не искаме да се променим, а защото ни липсва правилен подход. Книгата дава отговор на
въпроса как да променим поведението си, така че да се
отърсим от нежеланите привички и да запазим онези,
които допринасят за доброто ни физическо и емоционално здраве.

www.ikhermes.bg
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от 12.10
Книга първа от трилогията
„Сърцето на дракона”

ПРОБУЖДАНЕ
Нора Робъртс
Американска,
първо издание
стр. 480
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2086-0

Нова наелектризираща трилогия за магия, любов
и намирането на себе си

Когато е малка, бащата на Брийн ґ разказва приказки за вълшебни места. За свят с две луни и храбри
воини, за магически създания и вековни традиции.
Днес Брийн е тревожна млада жена. Един ден тя
разбира за банкова сметка на нейно име. В нея има
почти четири милиона долара, които майка ґ е крила.
Използвайки част от сумата за дълго жадувано пътуване до Ирландия, тя ще намери отговори на въпроси,
които дори не е подозирала, че иска да зададе.
Тук тя ще научи кой е мъжът със сребристи коси,
който я преследва от известно време. И защо чува
гласа му да шепти в главата ґ: „Ела си у дома, Брийн
Шивон”. А също и защо сънува дракони. И че съществува магичен портал, който ще я отведе до истинската ґ съдба.

Художествена литература

СКРИТИ В СМЪРТТА
Нора Робъртс
Американска, допечатка
стр. 400, цена 16,95 лв.
ISBN 978-954-26-2010-5

Ив Далас е изправена пред ново предизвикателство – неразкрито престъпление от миналото

Съпругът на лейтенант Далас – Рурк, купува изос
тавена сграда в Ню Йорк. Давайки начало на разрушителните дейности, той попада на два скелета зад една
от стените на зданието. До края на деня криминалис
тите откриват останките на още десет жертви. Ив
е твърдо решена да разбули мистерията и да въздаде
справедливост.

бюлетин

от 14.10
Здравна литература

РАКЪТ –
НЕПРАВИЛНИЯТ
РАСТЕЖ
Рюдигер Далке
Немска, първо издание
стр. 288
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2118-8

Един от водещите авторитети в областта на
холистичната медицина предлага нетрадиционен
подход към разбирането и лечението на рака

Съвременното общество функционира на принципа на непрекъснато развитие, но градивното развитие се е изродило в неправилен растеж без мярка
и смислена цел. Според Рюдигер Далке неправилният
растеж намира израз и в човешкия организъм под
формата на редица болести, включително и онкологичните заболявания. Егоистични клетки спират да
работят в синхрон с общото цяло и се отдават на
неконтролируем растеж. За овладяването на този
разрушителен процес световнопризнатият лекар и
терапевт предлага цялостен подход, който включва
хранителни препоръки, иновативни терапии и духовни практики.

Кулинария

КОГАТО СЕ БОРИМ
СЪС СЕБЕ СИ
Рюдигер Далке
Немска, допечатка
стр. 400 , цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1906-2

Ново издание на „Агресията като шанс”

Четиринадесет години след първото издание на
книгата авторът вижда необходимост посланията да
стигнат и до днешните читатели. Темата за агресията в различните ґ аспекти винаги е била актуална, като
в наши дни проявите ґ се заклеймяват все по-яростно. Наред с методиката си за тълкуване на болестни
състояния обаче авторът разкрива и неподозираните
положителни характеристики на принципа на агресията.

ЕМА
Джейн Остин

Английска, допечатка, луксозна
стр. 256, цена 29,95 лв.
ISBN 978-954-26-1740-2

100 рецепти за невероятни ястия от
световноизвестния готвач Гордън Рамзи и екипа
на неговия култов ресторант Bread Street Kitchen
в Лондон

Английска, допечатка, луксозна
стр. 416, цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1848-5

Джейн Остин още веднъж отправя иронични
стрели към английското общество и нрави от
XIX в. с тази забавна история за брачните игри
на аристократите.

от 19.10
Мотивационна литература

Българска литература

КАК ЩЕ ОЦЕНИТЕ
ЖИВОТА СИ?
Клейтън Кристенсен,
Джеймс Олуърт и
Карън Дилън

ЖЕНА НА ВЯТЪРА
Александър Секулов
Българска,
първо издание
стр. 152
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2126-3

Американска, първо издание
стр. 224, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2052-5

Един от най-влиятелните световни експерти в
областта на иновациите и автор на бестселъри
– Клейтън Кристенсен, предлага нетрадиционен
подход за изграждане на удовлетворяващ живот.
Здравна литература

Клуб Класика

РЕЦЕПТИ ОТ РЕСТОРАНТА
НА ГОРДЪН РАМЗИ

През 2010 г. професор Кристенсен изнася въздействаща реч пред дипломиращите се възпитаници
на Харвардското бизнес училище. В нея той споделя
прозренията, до които е достигнал със студентите
си, прилагайки бизнес теориите към аспекти от личния живот.
Речта е паметна не само защото разкрива
житейск ата философия на Кристенсен, но и защото
той я изнася в повратен за него период, в който се
бори с тежко заболяване. Впоследствие концепцията
на речта е доразвита в настоящата книга, като се
акцентира върху три основни въпроса: Как мога да
съм сигурен, че ще намеря удовлетворение в кариерата си? Как мога да съм сигурен, че личните ми взаимоотношения ще се превърнат в траен източник на
щастие? Как да избегна опасността да компрометирам почтеността си?

Прочетете тази книга – ще я заобичате.

Да останеш жив – и да продължиш да оставаш
жив, независимо какво се случва, независимо дори от
самия живот – е само по себе си история. И може би
единствената, която има смисъл да се разказва. Такава история разказва Александър Секулов в „Жена на
вятъра”. Със звънкия смях на спасителния курс през
морето от сенки към светлината. С обич към човека,
в когото само той си знае доколко вярва, но важното
е, че вярва в обичта. И не талантът, не майсторлъкът, а тъкмо тя е за завиждане.
		
Елена Алексиева, писателка
Докато четете „Жена на вятъра”, може да ви се
стори, че знаете нещо за това пътуване, защото
всичко в тази иначе измислена история е вярно – преживяно, простено, предстоящо. Думите на Александър
Секулов докосват следобеда на живота с дълбока любов и оставят болезнени белези и предчувствия. Създават ритъм, който се слива с музиката на сърцето
дълго след като затворите последната ґ страница.
Аделина Радева, телевизионна журналистка
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