от 16.02
Бизнес и предприемачество

БИЗНЕСЪТ И
ПЛАТФОРМИТЕ
Майкъл Кусумано, Анабел
Гауър и Дейвид Йофи
Американска,
първо издание
стр. 376
цена 19,95 лв.
ISBN 978-954-26-1993-2

Полезен наръчник за мениджъри, предприемачи,
маркетинг специалисти и всички, които се интересуват от онлайн бизнес.
Авторите излагат в детайли същността и механизмите на бизнес платформите, как да се използват

максимално ефективно и как да различаваме добрите
от лошите практики при боравенето с подобни технологии.
В книгата ще намерите информация за това как
т.нар. „мрежови ефекти” могат да повлияят върху
растежа на бизнеса ви. Как да задържите потребителите на ваша страна, как да позиционирате платформа в един конкурентен и пренаситен световен пазар,
както и как да се предпазите от „нови играчи” във
вашия бранш или ниша.
Също така ще научите кои са най-често допусканите грешки от предприемачи и начините да ги избегнете. Нереалистичните цени, неспособността да се
изгради доверие между участниците, пренебрегване
на конкуренцията и пропускане на правилния момент
са все фактори, които играят ключова роля при успеха
или провала на дадена платформа.

от 23.02
Художествена литература

Българска класика

ИЗГУБЕНИЯТ
Джейн Харпър

ЖИВОПИСНА
БЪЛГАРИЯ

Австралийска,
първо издание
стр. 344
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2001-3

Иван Вазов

Завладяващ трилър от авторката на „Сушата”
Двама братя се срещат при оградата, разделяща
фермите им. Нейтън и Бъб са близки съседи, а не са се
виждали от месеци. А сега третият им брат – Камерън, лежи мъртъв пред тях.
Нещо го е накарало да излезе в един от най-горещите дни на годината без вода, хранителни запаси и
радиопредавател. Противно на всички правила, които
животът в тази безмилостна земя налага. Нима е искал да се самоубие?
Нейтън започва да разпитва близките си и разбира,
че напоследък брат му е бил угрижен. Малко по малко на
повърхността излизат семейни тайни, които всички
биха искали да си останат заровени в миналото.

Книгите
год. XVII, бр. 193

Пътни бележки
Българска,
първо издание, луксозна
стр. 264
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2073-0

Хубаво си, отечество мое!
Не ще се никога нагледам на божествената хубост на твоята природа. Само твоят образ, мил и
величествен, стои неизгладим в душата ми, която те
люби, милува и слави. Малко ли пъти съм се катерил
по твоите гигантски планини и съм се чудил и дивил
на твоите гори и поля, и райски картини! И колчем ги
пак видя, като че то е първи път, аз се възхищавам
от тях и душата ми се обръща на лира и иска да пее...
Бъди благословено, отечество мое; бъди честит,
балкански раю! Бъди голяма и славна, о, чудна земльо,
дето е цъфтяла люлката ми, дето ще се зеленее гробът ми!
			
Иван Вазов
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от 02.02
Популярна психология

Холистична медицина

ПРАКТИЧЕСКО
РЪКОВОДСТВО ПО
ЕМОЦИОНАЛНА
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
Джъстин Барисо

ИЗЛЕКУВАЙТЕ СЕ
Кели Нунън Горс
Американска,
първо издание
стр. 200
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2028-0

Базирана върху едноименния популярен документален филм на Нетфликс
За да намери отговорите на важни въпроси, свързани с болестите и лечението им, Кели се обръща към
духовни лидери и авторитети в областта на холистичното лечение. Дийпак Чопра, Антъни Уилям, Мариан
Уилямсън, Брус Липтън, Джо Диспенза споделят своите
възгледи за същността на заболяванията, за дълбоката връзка между ума и тялото и за реалните възможности за лечение. Представени са и историите на хора,
преодолели тежки заболявания. Вдъхновяващите проникновения на тези победители доказват, че пътят на
изцелението е индивидуален и дълбоко личен.

Трилогия „Хотелът”

ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД
Нора Робъртс
Американска, второ издание
стр. 352, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2041-9

Канадска,
първо издание
стр. 232
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1995-6

Как емоциите да работят за вас, а не срещу вас!
Джъстин Барисо извежда съвременната концепция за емоционалната интелигентност, приложена
на практика, като съчетава научни изследвания с
примери и лични истории. Той показва как да използваме най-силните си чувства градивно, без да
вредим на себе си или на околните. От книгата ще
разберете как навиците влияят на емоциите, защо
има полза от негативните отзиви и защо липсата на
емпатия може да създаде проблеми. Ще научите как
хората могат да използват емоциите ви, за да ви манипулират, как да се пазите от такива опити и как да
поддържате психическа и емоционална стабилност.
Хотел „Бунсборо” ви приветства с уют, топлина и
сбъднати мечти
На пръв поглед сдържаният Райдър Монтгомъри е
груб и необщителен. На пръв поглед Хоуп Бомон е съвършена. От безупречния ґ външен вид до всеотдайността, с която работи като управител на хотел „Бунсборо”. Загърбила стария си начин на живот, сега Хоуп е
изправена пред ново предизвикателство – да се справи
с искрите, които прехвърчат между нея и Райдър.

www.ikhermes.bg

февруари 2021 г.

от 09.02

от 11.02

Българска литература

Есета

Българска литература

ПЪРВИЯТ СЛЕД БОГА

МОДЕРНА ЛЮБОВ
Даниъл Джоунс

ЛАВИНА
Блага Димитрова

Неда Антонова

Американска,
първо издание
стр. 320
цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-2015-0

Българска,
седмо издание
стр. 344
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1405-0

Любовта и смъртта на
Васил Левски
Българска,
второ издание
стр. 320
цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-2068-6

Роман за живота и саможертвата на Апостола
Прегърна ме така силно, като че искаше да ме вмести в себе си... Рязко ме откъсна от гърдите си, придърпа ме да застана до него – двамата рамо до рамо
– като пред съд или пред олтар... Очите му ме огряваха
с онази богова светлина, дето съм я виждала да струи
само от иконите на Исус. И запя високо и силно като в
катедрала...
– Венчается рабиня Божия Евгения рабу Божему Василу... венчается раб Божий Васил рабине Божей Евгении... во имя Отца и Сина, и Святого духа... Амин...
Там, на ръба между живота и смъртта... един миг,
в който щях да остана заключена до края на живота си.
– Защо, Василе...
– За да сме заедно Горе, Евгения...
И пак. Притиснати, двамата с общ дъх, с общ пулс...
невинни като току-що сътворени... Той прегръщаше
живота, аз прегръщах смъртта.

Колекция от едни от най-запомнящите се и провокативни есета, публикувани в популярната колонка на „Ню Йорк Таймс”, вдъхновили сериала с едноименно заглавие с участието на Тина Фей, Анди
Гарсия, Ан Хатауей и др.
Какво е любовта днес? Отговорът не е еднозначен.
Защото любовта не се поддава на дефиниции. Затова
в този сборник четем за изпитанията на дългия брак,
за трудностите да си родител, за загубата на любими
хора и разбира се, за добрия стар романс, завършващ
с хепиенд. Някои от историите са необичайни, други
са по-близки до нас. Някои ни разкриват по какъв начин технологиите са променили ритуала на ухажване,
а други изследват вечните препятствия, пред които е
изправен всеки, тръгнал по трънливия път в търсене
на любовта. Всички обаче са до болка искрени.
Заедно те разказват историята за всички измерения на любовта днес.

от 09.02
Българска литература

БЕЗМЪЛВИЕ

Бестселър

Неда Антонова

ТЪНКОТО ИЗКУСТВО
ДА НЕ ТИ ПУКА
Марк Менсън

Българска, трето издание
стр. 304, цена 17,95 лв.
ISBN 978-954-26-1998-7

Американска, допечатка
стр. 224, цена 15,95 лв.
ISBN 978-954-26-1730-3

Греховната младост на
Паисий Хилендарски

Отец Паисий е останал в нашето съзнание като
монаха от читанките. Неда Антонова, след дълги
години на проучване, ни го описва като жив човек.
Човек от Бога и за Бога, посветил живота си, за да
даде на българския род памет и история.

бюлетин

от 11.02

Най-продаваната нехудожествена книга в България през последните 3 години! „Тънкото изкуство
да не ти пука” се превърна в книжна сензация и бе
обявена за „настолното четиво на новото поколение читатели”.

Ние сме онова, което прави от нас любовта.

„Лавина” е роман за човешките взаимоотношения, за страховете, за приятелството и любовта,
разказан ни през погледа на група алпинисти. С голямо
майсторство Блага Димитрова ни рисува величието
на планината, разказва ни за страстта на катерачите към адреналина и за желанието им да я покорят, да
влязат в досег с висините.
Блага Димитрова ни повежда към една вселена от
дълбоки чувства и силни усещания, които се изсипват
над нас като лавина. Залива ни усещане за радост,
тъга, страх, еуфория, изнемога... без значение дали
сме стъпвали някога в планината, или не. „Лавина” е
роман, който отваря сетивата ни за красивото, за
смисленото, за любовта.

от 16.02
Българска литература

ВДЪН ГОРАТА
ДИКЧАМ
Георги Божинов

Но както бе казал на едно място: Земята се върти,
светът се върти и постепенно идва на мястото си.
И вече не е сам.
Милка Божинова-Рускова

Българска,
първо издание
стр. 192
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-2038-9

Първата и най-важна книга на Георги Божинов
„Вдън гората Дикчам” определено е най-важната
книга за Божинов – именно като първа книга, като
пръв тон, задаващ мярка и вкус. Може да се каже, че
без нея нямаше да се роди двайсет години по-късно
романът шедьовър „Калуня-каля”.
В един от бележниците си Божинов отбелязва: Да
пишеш, както говориш. Ако, разбира се, има някаква
значителност в говоренето ти. Ако има какво да кажеш, важно за другите. Ако сам си значителен... И не
е нужно да се подписваш. Да се познава и без подпис.
И всичко да е сгъстено, като запечатан мед.
А „дикчам” впрочем е турска дума и значи „прав
чам”, „прав бор”.
Така навлиза в литературата Георги Божинов –
като прав бор.
Такъв си и остана: дикчам – Божинов.
Животът му бе труден. Преживя много самотни
години.

Българска литература

ЧЕРЕШОВИ ВОДИ
Георги Божинов
Българска,
второ издание
стр. 208
цена 14,95 лв.
ISBN 978-954-26-1793-8

Разкази и пътеписи от автора на „Калуня-каля”
Какъв художник, какъв импресионист! Има моменти в текстовете му, когато не можеш да повярваш на
очите си – картината е изумителна, точна и чиста,
сякаш гледана през капка роса! Четката му не се влачи по платното, а го сече с къси, резки мазки. Рисува,
рисува, дълбае и дълбае. И напомня: Това е България.
Обичайте я, казва, няма нищо по-прекрасно от тая
земля българска. Ваша е тя и вие сте нейни. И все устремен, задъхан, все едно изкачва височина: казва се
само най-важното, защото дъхът ще ти трябва, за
да стигнеш още нагоре...
			
Ангел Русков

www.ikhermes.bg
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