ЏОРДАН

ПИТЕРСОН
ново

Продолжението на 12 животни
правила ни нуди понатамошни
насоки за опасниот пат по кој
нè води современиот живот.
500

450
Во 12 животни правила клиничкиот психолог и прославен професор
на Харвард и на Универзитетот во Торонто, д-р Џордан Б. Питерсон
им помогна на милиони читатели да воведат ред во хаосот на своите
животи. Во ова смело продолжение Питерсон дава уште дванаесет
витални принципи за да се спротивставиме на исцрпувачкиот данок
што неминовно ни го наметнува желбата за воведување ред во светот.
Во време кога човечката волја се наметнува над секоја сфера во
животот, од нашите социјални структури до нашите емотивни состојби,
Питерсон нуди стратегии со чија помош можеме да најдеме значење и
цел, дури и кога ќе се чувствуваме немоќни. Иако хаосот ни се заканува
со нестабилност и страв, Надвор од редот повикува на балансирање на
реалноста и нè води по правиот и тесен пат на успехот.
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500

390

ново
Кристи Лефтери

ПЧЕЛАРОТ ОД АЛЕПО
Моќна и потресна приказна за една мајка ослепена од
трагедиите што ќе ги види и еден татко кој се бори за нивно
преживување.
Нури е пчелар, а неговата жена Афра е уметник. Живеат мирен живот
полн со љубов во прекрасниот сириски град во Алепо, додека не се
случи незамисливото – започнува војна. Принудени да го напуштат
животот кој го познаваат, тргнуваат на опасно патување кон неизвесната
иднина во Велика Британија.
Опасно патување низ светот кој е во распаѓање, соочени со стравови
од кои би се исплашиле и најхрабрите души, соочени со болката од
загубеното.

450

405

нскоро
Мин Чин Ли

ПАЧИНКО
Ремек-дело за припадноста и интегритетот, за надежта да се
преживее и да се напредува пред рамнодушната историја.
Повеќеслојна и трагична приказна во времето на окупацијата на Кореја
од Јапонија која нè носи до сиромашното семејство на еден рибар.
Неговата ќерка, тинејџерката Сунча, се вљубува во еден богат странец,
но кога ќе открие дека е бремена и дека нејзиниот љубен е оженет,
одбива да биде откупена. Наместо тоа, ја прифаќа брачната понуда од
еден љубезен човек кој патува кон Јапонија. Одлука која го означува
почетокот на една драматична сага за многу генерации – семејна
приказна која е историја на цел еден народ.

3
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1 јули

Брит Бенет

ПОЛОВИНАТА
ШТО МИ НЕДОСТИГА
Емотивен роман кој преку најсуштествените теми за
идентитетот и разликите допира до сечие срце.
Близначките Стела и Дезире растат во малото гратче Малард. Во
детството неразделни, откако ќе избегаат во големиот град нивните
животи тргнуваат во поинакви насоки, со различни семејства, заедници
и ставови за расната припадност. Стануваат два различни света.
Но дури и одвоени со километри и со многу лаги, судбините на
близначките остануваат испреплетени.
Што ќе се случи со следната генерација кога ќе се вкрстат приказните
на нивните ќерки?
500

450

Рафаела Жордано

Продавница
за животни промени

ново

Нов роман на Рафаела Жордано што ќе ви ја разбуди
желбата да ги проширите своите видици.
Популарната писателка Рафаела Жордано повторно нѐ освојува
блеснувајќи со нов извонреден роман во кој ни ја раскажува
приказната за Базил. Во својот роден град тој отвора необична
бихевиористичка продавница за чудни предмети што ја будат
фантазијата и креативноста и го поттикнуваат
умот да се отвори кон еден посмел начин
на размислување. Продавницата „Точкеста
зебра“ ќе ги спои животите на три нетипични
личности со слободни души. Оваа книга е
галерија од чувствителни ликови, волшебни
предмети и необични искуства.

320

250
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450

405

ново

Александра
Шаровиќ
Атанасовска

ПЛАНУМ
Омилениот планер во ново, редизајнирано издание
Време е за нови креативни планови, а каде да ги впишете,
ако не во вашиот омилен ПланУМ и тоа во ново издание,
со нова содржина за вашите идеи, мисли, состаноци,
средби, едноставно сè што ќе ви падне на УМ.
Сите вие кои водите грижа за личниот и
професионалниот напредок – подгответе се
вашите планови да добијат друга
инспиративна димензија!

499

450

600

540

ново

Садгуру

КАРМА
Нова перспектива на сосема погрешно толкуваниот концепт за
кармата што е клуч за среќа и просветленост, од најпознатиот
светски духовен водич – Садгуру.
Многумина ја разбираат кармата како баланс помеѓу доброто и злото,
доблестите и гревовите, злосторството и казната. Всушност, кармата
не е поврзана со тоа. Таа едноставно е одраз на вашето дејствување –
вашето дејствување е ваша одговорност. Кармата ви се одредува според
начинот на кој реагирате на она што ви се случува.
Наместо да ви предизвикува тешкотии, оваа
перспектива на кармата ќе стане потенцијал
за слобода и зајакнување на вашата личност.
Со учењето на Садгуру ќе успеете да живеете
среќно и мудро во овој свет на предизвици.

500

450

420

340
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Џеј Шети

РАЗМИСЛУВАЈ КАКО МОНАХ
Да размислуваш како монах значи да размислуваш како
најуспешниот и највлијателниот мудрец на денешницата!
Џеј Шети ја следел својата извонредна интуиција и заминал во Индија
за да стане монах. По тригодишната неуморна потрага по себеси,
додека им помагал на сите околу него, го напушта монашкиот живот
со цел глобално да ја рашири својата мудрост. И успева во тоа!
Незаменливата книга-водич ги подготвува сите луѓе да ги истражат
длобочините на својата душа и да му го подарат на светот она што спие
неоткриено во нив. Да се размислува како Џеј Шети, да се размислува
како монах повеќе не е избор, туку потреба!

600

499

Oшо

СЛАВА, БОГАТСТВО И АМБИЦИЈА
Инспиративни приказни кои го надминуваат нивото на
вообичаената потрага по смислата на животот.
Ошо во својата книга Слава, богатство и амбиција ги повикува читателите
да се ослободат од наметнатите системи на верувања и предрасуди, кои ја
ограничуваат нашата способност да му се радуваме на животот.

380

320
Секоја книга од овој инспиративен духовен
учител е практичен и сеопфатен водич за
решавање на најважните човечки прашања
и за живеење на еден побогат и поисполнет
живот.
380

290
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380

290

380

299

ново

Брајан Трејси

МОЌТА НА ЈАВНОТО ГОВОРЕЊЕ
Од вас зависи: може да бидете убедливи и влијателни или да
бидете послушни и пасивни – а со книгите на Брајан Трејси ќе го
направите вистинскиот избор!
Докажаниот гуру за мотивација ќе ве научи како да почнете позитивно
да размислувате, убедливо да зборувате и постојано да ја зголемувате
својата самодоверба на патот кон остварување на своите највисоки
цели. Не изнаоѓајте оправдувања – земете го животот во свои раце!

400

360

450

350

400

400

320

320

400

320

ДЕЈЛ КАРНЕГИ
Серијал за успехот базиран врз докажаните принципи поставени од Дејл Карнеги,
лидерот кој ги менува животите на милиони луѓе.
Ако се стремите кон напредок во работата и кон поисполнет и посреќен живот, мудроста на
овие книги ви е неопходна. Научете ги стратегиите на големите лидери што ќе ви помогнат да
напредувате во својата професија и да ги постигнете целите во животот. Зачекорете по патот
што ќе ве однесе до успехот!

320

270

320

270

320

270

1080

КОМПЛЕТ

320

270
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ново
Ањес Мартен-Лиган

НИЕ НЕ ТРЕБАШЕ
ДА СЕ СРЕТНЕМЕ
Колку време и жртви се потребни за да се врати животот
таков каков што бил пред доживеаната несреќа?
Совршената хармонија на семејниот живот на галеристката Ада и
ветеринарот Гзавие се уништува со една сообраќајна несреќа.
Дали ќе успеат да се справат со фаталните последици, со
предизвиканите физички и емотивни штети?
Ние не требаше да се сретнеме е приказна за загубата и
повторното наоѓање, за еден љубовен триаголник и потребата
од прошка и соземање. Роман за способноста да ја преобразиме
траумата во прифаќање во процесот на надворешно и внатрешно
закрепнување.

500

450
Ањес Мартен-Лиган со своите бестселери ќе ве соочи со
предизвиците на заплетканите животни приказни – пресврти кои
оставаат без здив долго откако ќе ги прочитате.

ново
320

250

320

250

Тана Френч

ТРАГАЧОТ
И најтивкото место крие свои мрачни тајни.
По 25 години работа како полицаец во Чикаго, Кал сака да побегне од
урбаната, напорна средина. Убеден дека природата и животот на село
ќе му помогнат во бегството од динамичната реалност, тој заминува од
градот. Сака да изгради нов живот во мало место во кое не се случува
ништо особено. Но нема да успее во тоа – набрзо едно момче исчезнува
од селото, а Кал не може да се смири додека не го расчисти случајот.

500

450
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НАСКОРО
Најпродавана книга на Њујорк тајмс и Ел-Еј тајмс
Претприемачот Џеси Ицлер живописно ни раскажува за месецот што го поминал
живеејќи и тренирајќи со Дејвид Гогинс, најцврстиот човек на планетата, припадник
на американските специјалци, ултрамаратонец и глобална ѕвезда во личните
достигнувања.
Џеси Ицлер е подготвен да проба речиси сѐ. Сака да биде храбар во справување
со предизвиците во животот и да презема ризици. Кога ќе почувствува дека го гази
едноличното секојдневје, решава да ангажира мошне невообичаен тренер и да
помине еден месец под негов надзор. И тоа не кого било, туку најиздржливиот и
најсилниот маж на светот!

Е. Е. Шмит

МИЛАРЕПА
Каде е разликата меѓу сонот и јавето?
Симон секоја вечер го сонува истиот сон – една жена, недофатлива
како чадот од нејзината цигара, му кажува дека тој е Свастика кој со
векови талка за да си ја прочисти душата. Прочистувањето е возможно
само ако ја раскаже приказната за оној против кого се борел,
приказната за Миларепа, најголемиот од сите испосници. Ќе успее ли
мисијата на Симон, ќе ги разграничи ли сонот и јавето?

Сузан Редферн

ВО ЕДЕН МИГ
Некогаш е доволен само еден миг за да се промени целиот живот
Или да заврши. Како што се случува со 16-годишната Фин Милер, додека нејзиното
семејство се бори за преживување. Книга пишувана од перспектива на тинејџерката
која е на границата помеѓу двата света, беспомошно набљудувајќи ги саканите во
борбата за живот. Фин мора да продолжи по својот пат, но како кога нејзиното
семејство е уништено?
Болна приказна за храброста да се донесат правилните одлуки
во мигот кога животот ти виси на конец.

9

ХАРУКИ

МУРАКАМИ

500

390

500

350

1Q84 (КНИГА ПРВА)

1Q84 (КНИГА ВТОРА)

1Q84 (КНИГА ТРЕТА)

Во јапонскиот јазик, буквата Q и
бројката 9 се изговараат исто. Кога
1Q84 ќе се изговори на јапонски, се
добива 1984, што е директна алузија
на романот на Џорџ Орвел. Читателот,
заедно со главните ликови, Аомаме
и Тенго, плови меѓу 1984 и 1Q84.
Мураками гради дело на границата
помеѓу лагата и вистината, помеѓу
реалноста и фикцијата.

Во вториот том Аомаме и Тенго
со невообичаено испреплетените
околности ги потврдуваат своите
сомневања дека се наоѓаат во друго
време - во годината 1Q84 - од кое
не можат да се вратат назад во 1984
година и во своето реално време.
Нивната љубов, иако создадена само
со еден стисок на рака во детството, е
единственото вистинско и реално во
романот.

Изобилноста на теми и случувања
од првите два дела, во третиот се
сведува на љубовна приказна во
која, нереално, а сепак можно, само
еден допир на раката не ја губи
јачината на уживањето ни по дваесет
години разделеност. Наспроти
самоуништувачката брзина на
напредокот, постои и оној, најважниот
сегмент на животот – љубовта.

10
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500

320

БЕЗБОЈНИОТ ЦУКУРУ ТАЗАКИ
И НЕГОВИТЕ ГОДИНИ
НА АЏИЛАК
Незаборавна приказна за љубовта и пријателството од еден од
најмаркантните гласови во современата литература.
Цукуру Тазаки има четворица најдобри другари. Секој од нив во своето
име содржи боја, освен Цукуру. Кога интензивното пријателство ќе се
прекине, остава трајна трага врз неговото осамено срце. Минатото не може
да се промени, но иднината може. Сара е девојката која ќе му ја промени
иднината. Цукуру не содржи боја во името, но навидум безбојните луѓе во
себе ги кријат најубавите бои. Нежна и длабока, ова не е книга за еден ден,
ова е книга која го обојува животот на секој читател, засекогаш!
400

270

ЈУЖНО ОД ГРАНИЦАТА,
ЗАПАДНО ОД СОНЦЕТО
Со неколку погрешни одлуки човек може да си го уништи
животот – и сопствениот и на саканото битие.
Во средина во која не се целосно прифатени, Хајиме и Шимамото уште
како деца заедно му се спротивставуваат на светот. Иако животниот пат
ги разделува во младоста, повторно ќе ги спои по многу години, кога веќе
имаат сосем различни животи. Ќе успее ли да победи љубовта? Додека
на грамофонот се врти плочата Јужно од границата, западно од сонцето,
Хајиме во мислите се навраќа на безгрижните детски денови поминати со
Шимамото, преплавен од каење поради пропуштените можности.

380

299

650

499

320

260

500

380

500
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ново

Јагода Михајловска-Георгиева

ЅВЕЗДЕНА ЏУНГЛА
Сакате ли луди авантури?
Ве привлекуваат ли таинствени откритија?
Заинтересирани ли сте за неверојатни дружби? Би се впуштиле ли во
фантастични, забавни, волшебни, но... хммм, понекогаш и опасни случки?
Ако одговоривте потврдно, подготвени сте за патување низ чудната и
чудесна Ѕвездена џунгла! Придружете им се на браќата Едан и Асја.
Ве очекуваат незамисливи доживувања во бескрајно далечни светови
сосема различни од нашиот.
Добар ви пат, љубопитни девојчиња и момчиња!

ново

300

250

Винка Саздова

ТИ НОСАМ ПУСТИНСКИ ПЕСОК
Таа е неговата најнај другарка,
тој нејзиниот најнај другар.
Се викаат Стела и Сани, а меѓу себе Јасти и Тијас. Родени се на ист ден,
во иста година, во ист час. Исти им се и имињата. Sвездени.Живеат во
исто маало, учат во исто одделение, исти нешта ги интересираат. Изгледа
дека ништо не би можело да ги раздели, па сепак...
Кога ќе се најдат илјадници километри далеку еден од друг, продолжуват
да се дружат преку мејлови. Но колку можат тие да им ги надоместат
живите средби, гушкањата, заедничката смеа, солзите, воздишките?...
Ќе се смени ли нешто меѓу нив?

ново
Венко Андоновски

300

250

ИМАШ ПЧЕЛА НА НОСОТ
СТЕЛА: Обвинета сум за хакирање на целата документација во гимназијата.
Сите оценки се избришани. Нема шанси да докажам дека не бев јас.
Вљубена сум во еден, а тој во онаа што ја избриша документацијата, и нема
шанси да ме засака. Како да излезам од ова?
САНИ: Ме претепаа пред зградата на Наде, само затоа што ја сакам. Ми
ја скршија и гитарата, а не е моја. Ме обвинија дека ѕиркам на физичко во
женската соблекувална. А јас само сакав да ја сретнам Наде. Како се најдов
во сето ова?

Исти души, исти гајлиња. Ова е роман во кој самите треба да го
допишете крајот.
300

12

250

автор Бистра Георгиева
илустрации Катерина Николовска
ново
1 ОБЛАК БЕЛ И 12...
На небото има еден облак бел. Колку капки дожд може да паднат од
него? Колку чадори се доволни за да не наврнат зградите? Колку капи
носат кртовите кои спијат? А колку очиња се будни?
Отвори ја сликовницата и започни необично броење со Сани и Стела.
За три, два, еден... сега!

200

170

200

170

200

170

200

170

200

170

Венко Андоновски

АЗБУКА
Ако вашето дете учи букви, ова е книга за него.
Ако вашето дете сака да црта, ова е книга за него.
Ако вашето дете сака приказни, ова е книга за него.
Ако ве интересира која буква од кој цртеж настанала, ако сакате да
дознаете приказна за постанокот на секоја буква,
ова е книга за вас и за вашето дете.
Помогнете му да ја прочита, изгледа и ислуша!
Заедно со Стела и Сани, цртаме по еден цртеж и раскажуваме
по една приказна за секоја буква!

300

250
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наскоро
Малком Гладвел

НАДВОР ОД РАМКИТЕ
Интелектуално патување низ светот надвор од рамките!
Што ги прави успешните луѓе поинакви од останатите? Тоа што тие
не обрнуваат многу внимание на тоа какви се другите успешни луѓе,
туку се концентрираат на нивната природа, од каде тие доаѓаат. Низ
низа одговори на прашања за кои не сме ни знаеле дека ни стојат
неодговорени во умот, Гладвел нè поведува во интелектуална авантура
од другата страна на човечката природа.

500

450
Малком Гладвел е фасцинантен во пишувањето, а уште
повеќе во проценувањето на луѓето. Научете и вие како
најдобро да ги проценувате непознатите!

ново

500

Карл Г. Jунг

380

ЧОВЕКОТ И НЕГОВИТЕ СИМБОЛИ
Непротолкуваниот сон е како неотворено писмо.
Современиот човек е слеп пред фактот дека сè што е рационално е
овозможено од моќта на несвесното, кое е навидум надвор од неговата
контрола. Оваа книга ја покажува функцијата на соновите, нивното
психолошко значење во секојдневните искуства и симболичното
значење на уметноста. Повеќе од 500 илустрации го комплетираат
текстот и го прават неповторлив.
Карл Густав Јунг е еден од најголемите психијатри на сите времиња
и еден од највлијателните современи мислители. Неговата цел, а и
целта на оваа книга, е да ни помогне да се спознаеме себеси преку
декодирање на пораките на несвесното. На тој начин секој може да
проникне во нивната смисла и да ја искористи за приближување до
идеалот на исполнет и среќен живот.
650

585
14

М. Т. Едвардсон

РЕЧИСИ НОРМАЛНО СЕМЕЈСТВО
Роман за компромисите што ги правиме со самите себеси за да
одговориме на очекувањата на нашите сакани.
Осумнаесетгодишната Стела Сандел е обвинета за свирепо убиство на
еден повозрасен човек. Нејзините родители не сакаат да поверуваат
дека таа го убила, иако сите докази упатуваат на тоа. Роман раскажан од
перспектива на тројцата главни актери, возбудлива драма која ја става
на тест издржливоста на едно семејство.

500

399

Додека Хари Хуле приватно тежнее кон хармоничен
и мирен живот, Хуле полицаецот и ловец на убијци
нема мир. Од една страна, неговата должност спрема
најблиските се спротивставува на неговата должност
како полицаец кон целата заедница. Од друга страна,
потрагата по убиецот прераснува во потрага по
најинтимното, најдлабокото во човекот.

500

Хари Хуле #11
400

480

#4

490

380

390

600

299
#3

500

390

#5

500

380

#6

500

380

#7

500

380

#8

500

360

#9

500

360

#10

500

360

500

360
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наскоро
Норман Винсент Пил

МОЌТА НА ПОЗИТИВНОТО
МИСЛЕЊЕ
Интернационалниот бестселер со практични техники за моќта на
позитивното мислење врз нашите животи
Книга која на многумина низ целиот свет им помогна да ја постигнат
поставената цел во животот преку моќните пораки за верба и
инспирација на д-р Норман Винсент Пил. Научете како да си
верувате себеси, да го надминете стресот, да ги зацврстите личните и
професионалните врски, да се сакате себеси за да можете да го сакате
светот и да придонесувате за негово подобрување.

Спенсер Џонсон

ИЗЛЕЗ ОД ЛАВИРИНТОТ
Продолжувајќи таму каде што застана Кој го здипли моето сирење?, оваа книга е
едноставна приказна што нуди продлабочена вистина за тоа како да го промените
својот живот. Двете човечиња што ги запознавме беа соочени со неочекувана
промена кога нивното омилено сирење исчезна. Едното научи како успешно да
се справи со таа проомена, а другото остана заглавено во својата нерешителност.
Сега откритијата од оваа книга ќе ви помогнат да го пронајдете излезот од какви
да е лавиринти во кои може да се најдете во животот.
320

270

Спенсер Џонсон

КОЈ ГО ЗДИПЛИ МОЕТО СИРЕЊЕ?
Како мудро да се справите со промените
Приказна која се чита за помалку од еден час, а нејзината исклучителна мудрост ќе ви
трае цел живот. Оваа книга е едноставна басна која ни донесува длабоки вистини за
промените. Тоа е забавна и поучна приказна за четири суштества, две глувчиња и две
човечиња со големина на глушец. Сите тие живеат во „Лавиринтот“ и бараат „Сирење“ од
кое живеат и кое ги прави среќни. „Сирењето“ е метафора за она што сакате од животот,
а „Лавиринтот“ е место во кое го барате она што го сакате. Впуштете се во потрага!
320

270
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Шари Лапена

НЕКОЈ ШТО ГО ЗНАЕМЕ
Во соседството каде секој има своја тајна
Во едно тивко предградие во северниот дел на Њујорк, еден тинејџер се
прикрадува во куќите – и во компјутерите на сопствениците – учејќи ги
нивните тајни, а можеби и споделувајќи некои од нив.
Кој е тој, и што можеби открил? И кога ќе биде најдена една жена
убиена на улицата, напнатоста се зголемува. Кој ја убил? И на што сѐ се
подготвени овие луѓе за да ги заштитат сопствените тајни?
Во ова соседство
не играат игри само
сопружниците. Во ова
соседство, секој има
своја тајна.

450

350
400

290

400

320

Карен М. Мекманус

ЕДЕН ОД НАС Е СЛЕДЕН
Кога „Вистина или предизвик“ станува игра на живот и смрт
Еден од нас е следен, продолжението на Еден од нас лаже, нѐ враќа
во средното училиште Бејвју. По смртта на Сајмон се појавуваат
низа апликации за озборување, но овој пат не станува збор за
апликација туку за игра.
Учениците добиваат групна порака
за играта „Вистина или предизвик“,
но многу поопасна од онаа игра
каква што ние ја знаеме. Мрачна, со
смртоносни предизвици.
Нова година, нови тајни, нови
правила. Кој ќе биде следен?
450

450

360

350
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Лујза Хеј

КАКО ДА ГО ИЗЛЕЧИТЕ СВОЈОТ ЖИВОТ
Ако сме подготвени да ја завршиме менталната работа,
речиси сè може да се излекува
Животот е навистина многу едноставен. Она што го даваме, тоа и го добиваме
назад. Она што го мислиме за себе, станува вистина за нас. Истражувајќи го
начинот на кој ограничувачките мисли и идеи нè контролираат и не ни дозволуваат
да напредуваме, Лујза Хеј во сите нејзини книги нуди клуч за решавање на
сите проблеми – ја менува свеста за влијанието што умот го има врз нашата
благосостојба.
400

299

280

280

220

220

280

220

560

380

Штефани Штал

ДЕТЕТО ВО ТЕБЕ МОРА
ДА СИ ГО НАЈДЕ СВОЈОТ ДОМ
Интерактивен прирачник за себепронаоѓање
Внатрешното дете е збир од сето она што во детството оставило силен печат врз
нас, преку нашите родители и другите луѓе во нашите животи. Детето во нас мора
повторно да си го најде својот дом, зашто оној кој нема внатрешен дом, не може
да го пронајде ниту во надворешниот свет.
450

380

Џон Стрелецки

ГОЛЕМАТА ПЕТКА ВО ЖИВОТОТ
Секој момент од нас бара да бидеме лидери
Оваа книга ќе ве инспирира. Ќе го промени вашиот живот на
начини што не можете ни да си ги замислите сега, но ќе ги
разберете целосно откако ќе завршите со читање.
250

190
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250

199

500

500

390

390

500

399

Ханс Рослинг

ФАКТОЛОГИЈА
Суштинска книга која го менува начинот
на кој ги гледаме работите околу нас
Ханс Рослинг, професор по меѓународно здравје, нуди ново, радикално
објаснување за тоа што се случува и ни открива десет инстинкти кои ни го
искривуваат светогледот. И покрај сите несовршености, светот е во многу
подобра состојба отколку што мислиме.
500

390

Тара Вестовер

ОБРАЗОВАНА
Незаборавни мемоари на едно девојче кое, откако ќе се осмели да
замине од семејството, завршува докторски студии на Кембриџ.
Родена во затворено, строго мормонско семејство од планините во Ајдахо, Тара
Вестовер за првпат стапнала во училница на седумнаесетгодишна возраст.
Прекрасна и поттикнувачка книга со универзални прашања за животот.

500

380
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Тони Робинс

НЕОГРАНИЧЕНА МОЌ
ТОНИ РОБИНС ЈА НАРЕКУВА НОВА НАУКА ЗА
ЛИЧНО ПОСТИГНУВАЊЕ. ВИЕ ЌЕ ЈА НАРЕКУВАТЕ
НАЈДОБРОТО НЕШТО ШТО ВИ СЕ СЛУЧИЛО.
Тони Робинс ве предизвикува да направите од
својот живот ремек-дело. Не само да ги остварите
зацртаните цели туку да си поставите уште повисоки;
не само да се придржувате кон сегашните соништа
туку да сонувате поголеми соништа, не само да
уживате во оваа земја и во нејзиното богатство туку
и да ја направите подобро место за живеење; и не
само да земете што можете од овој живот туку да
сакате и великодушно да давате.

790

650

790

650

Фросина Денкова-Зафировска,
Дејан Ваневски и Поликарп Арсеновски

THRIVITY АКТИВАТОР
Наменет за луѓе кои веруваат дека можат подобро!
„THRIVITY АКТИВАТОР“ е книга која инспирира висока свесност за сопствениот
личен развој, мотивира прогресивен лидерски стил, каде бихевиоралните
компетенции се препознаени како клучен фактор за успех.
600

499

Сајмон Синек

БЕСКОНЕЧНА ИГРА
Дали знаете како да ја играте бесконечната игра?
Во конечните игри, како што се фудбалот и шахот, познати ни се
играчите, правилата се исти за сите и целта е јасна. Победниците и
губитниците лесно се препознаваат.
Но во бесконечните игри, како бизнисот, политиката или самиот живот,
не постојат победници и губитници, само напред или назад. Научете од
најдобриот играч, како најдобро да ја играте бесконечната игра!
400

20

320

450

350

Вилијам Х. Мекрејвен

НАМЕСТИ СИ ГО КРЕВЕТОТ
Колкумина од вас си го наместија креветот утрово?
Оваа навидум неважна обврска, во суштина,
е прв и најважен сегмент од личната дисциплина.
Вилијам Х. Мекрејвен споделува десет начела научени за време на обуката во
Американската воена морнарица кои му помогнале да ги надмине предизвиците
не само во кариерата како маринец туку и во животот. Едноставни мудрости,
практични совети и охрабрување што нѐ инспирираат да работиме и да
оствариме повеќе во својот живот!
250

199

Скот Пек

ПАТОТ ПО КОЈ ПОРЕТКО СЕ ОДИ
Природата на љубовта како чин на самосозревање
Д-р Скот Пек, еден од најпознатите светски психотерапевти ни одговара на
прашањата како да препознаеме вистнска љубов, компатибилност, како да
разликуваме зависност од љубов, како да станеме свои, да усвоиме систем за
постигнување на духовно и ментално здравје.

400

320

Лил Лаундес

КАКО ДА РАЗГОВАРАТЕ СО СЕКОГО
Како успехот да стане ваша судбина
Меѓу кориците на оваа забавна и поучна книга ќе ги откриете малите
трикови што писателката ги издвоила како клучни за постигнување успех.
Дефинитивно ќе уживате читајќи ги и вежбајќи ги овие трикови проследени
со практични совети и јасни примери и анегдоти.
450

350

Смиљан Мори

ВИЕ СТЕ ВАШИТЕ УВЕРУВАЊА
Станете најдобрата верзија од себе
Ограничувачките верувања се честа причина поради која немаме самодоверба,
остануваме заробени во комфорната зона и не го живееме животот што го
заслужуваме. Смиљан Мори книга ќе ве ослободи. Подарете си ја оваа книга –
зашто со неа ќе си дарите слобода!
600

480

990

750
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ЕЛИФ

ШАФАК
Најмоќниот женски глас
на светската книжевна сцена
За големината и важноста на најголемата
современа турска авторка, најдобро
зборуваат нејзините дела!

500

380

380

450

290

340

450

340

450

340

Елена Феранте

ПРИКАЗНА ЗА ОНИЕ
ШТО ЗАМИНУВААТ
И ЗА ОНИЕ ШТО ОСТАНУВААТ

600

450

550

350
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600

450

Елена и Лила, двете нераздвојни девојчиња од првиот и
од вториот роман од сагата, се разделуваат на возраст на
триесетина години, кога едната заминува во Фиренца, а
другата останува во Неапол. Иако изборот на двете млади
жени е сосем различен, тие остануваат постојано во близок
контакт, во еден амбивалентен однос создаден од љубов
и омраза. И повторно околностите ќе ги зближуваат и
оддалечуваат. Што подготвил животот за нив?

Вуди Ален

А ПРОПО НИШТО
А пропо најголемиот современ режисер
Почнувајќи од детството во Бруклин и хонорарната работа како
текстописец за забавната емисија на Сид Цезар, Ален ни раскажува за
своите почетоци како стендап комичар, и патот до првите признанија
и успеси. Со неповторлива живост и енергичност, тој ни раскажува за
филмовите и ја опфаќа целата своја исклучително плодна кариера,
долга шеесет години, како сценарист и режисер, од своите класики како
Ени Хол, Менхетен и Хана и нејзините сестри, до Полноќ во Париз.

600

399

Џорџ Орвел

ЖИВОТИНСКА ФАРМА
Беспоштедна и просветлувачка басна на нашето време
По извршената револуција идеалите се претвораат во демагогија,
соперниците на власта сурово се отстрануваат, се измислуваат внатрешни
непријатели за оправдување на насилството, се спроведува систематска
дезинформација и манипулација на мислењето, се фалсификува
историјата... Оваа промена на вредностите е блескаво изразена во
паролата „Сите животни се еднакви, но некои животни се поеднакви од
другите“.

199

170

Џорџ Орвел

1984
Книгата која го докажува визионерството на Орвел
Најпознатиот роман на политичкиот сатиричар Џорџ Орвел ни ја
открива кошмарната визија за еден тоталитарен, бирократски свет и
за обидот на еден обичен човек да ја зачува својата индивидуалност.
Мајсторството лежи во авторовото претскажување на модерниот живот
– сеприсутноста на телевизијата, искривоколчувањето на јазикот – и
неговата способност да создаде толку сеопфатна визија на пеколот.
450

350

23

Дипак Чопра

СЕДУМ ДУХОВНИ ЗАКОНИ
НА УСПЕХОТ
Книга на која постојано се навраќаме
Седумте духовни закони на успехот е книга инспирирана од
хиндуистичките и спиритуалистичките концепти, книга што ја проповеда
идејата дека личниот успех не е резултат на напорна работа, прецизни
планови или силна амбиција, туку на разбирање на нашата основна
природа како луѓе и на тоа како да ги следиме законите на природата.
Според книгата, кога ќе ги разбереме и примениме овие закони во
нашите животи, може да се создадеме сè што сакаме.

280

210

Xорхе Букај

АЈДЕ ДА ТИ РАСКАЖАМ
Што треба да направиме за да бидеме среќни?
Животни приказни што ќе ве трогнат, насмеат или едноставно ќе
ве натераат да се замислите. Според Хорхе Букај, за да појдеме по
вистинскиот пат треба да си одговориме на следните прашања: Кои сме?
Каде одиме? Со кого? Не треба патот да нè определува кои сме ние,
ниту пак човекот што нè придружува да одлучува каде одиме.
280

199

999

КОМПЛЕТ

Нил Доналд Волш

РАЗГОВОРИ
СО БОГА

350

24

270

350

270

350

270

350

270

Замислете да можете на Бога да
му ги поставите најмистериозните
прашања и претпоставете дека
Бог ви дал разбирливи и јасни
одговори. Подгответе се за еден
необичен разговор што ќе ви го
смени животот!

Франсеск Миралјес

ИЧИГО-ИЧИЕ
Ако знаете како убаво да ја спакувате сегашноста,
таа ќе ви биде вистински подарок.
Секој од нас има клуч со кој повторно може да ја отвори вратата за
внимание. Тој клуч се вика ичиго-ичие. Тоа е древна јапонска умешност
секој миг да го направиме незаборавен, да уживаме во него и да го
цениме како скапоцен и неповторлив.

320

250

Франсеск Миралјес

ВАБИ–САБИ
Твојата разгледница од Јапонија
Едно јунско утро Самуел добива разгледница од Јапонија на која е
прикажано маче со подигната шепа и со една таинствена порака:
„Ваби-саби“. Ова го поттикнува книжевниот херој на Миралјес да тргне
на далечно патување во оваа азиска земја, каде што ќе му се отвори
прозорецот на љубовта.
320

240

Ектор Гарсија (Кираи)
и Франсеск Миралјес

ИКИГAИ
Најдобро чуваната тајна на јапонската долговечност
Јапонците велат дека секој има свое икигаи. Кога ќе го пронајдете,
имате сè што ви е неопходно за долг и среќен животен пат. Икигаи ни
ги открива тајните на прочуената јапонска долговечност кои понекогаш
нам, на луѓето од Запад, ни изгледаат неразбирливо и недостижно.
320

250
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Винка Саздова

ВИЛИНО
Храбри зборови за повикот на слободата
Вилино е жесток роман за повикот на слободата и стравот од неа, и за
доброволното ропство во „сигурните“ брачни води. Видан – Огнена –
Тони: семеен триаголник на двајца отуѓени сопружници и нивниот син.
Потресна приказна за тоа како најблиските што се сакале влегуваат
во магичниот круг на повредување на другиот. Книга полна источни
мудрости и мистична филозофија!

300

250

199

250

199

250

199

250

250

199

Јaгода Михајловска-Георгиева

МАНАСТИР ФУЕНТЕРАБИЈА
Што спие внатре во ќелиите на душите?
Кога Тој и Таа се сретнуваат, заедничка им е само
длабоката празнина во себе.

300

230
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280

199

299

250

300

230

ВЕНКО АНДОНОВСКИ
Духот на македонската проза е вткаен во сите книги на Венко
Андоновски. Со секое нивно препрочитување откриваме нови
метафори и нови вистини.

340

250

340

260

380

290

350

350

270

270

400

320

Петре М. Андреевски

НЕБЕСКА ТИМЈАНОВНА
Ова е само една вистина, зашто вистини има
стопати по толку, којзнае колкупати по толку.
Вистини има колку што има и луѓе. И живи
и мртви. Со овие зборови големиот Петре
М. Андреевски ни ја отвора приказната на
Небеска Тимјановна, оставајќи ја самата да ни
ја раскаже.
200

160

350

270

350

260

Евгениј Хоуп

ГОДИНИТЕ КОГА НАУЧИВ ДА ЛЕТАМ
За летање без крилја
Младиот Михаил со немирен дух повеќе не се пронаоѓа во родниот
град зафатен од токсичните стихии на загадувањето, економијата,
политиката, безидејноста. На дваесет и пет години, преиспитувајќи се
себеси и своите корени, решава да си го бара домот под отворени неба.

350

270
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Марија Јаневска

АСИСТОЛА
Од авторката на Белешките на Лајла Грејс и Карма
По доживеаната лична трагедија, младата докторка Лена решава да го
напушти својот живот во Виена и да се врати во родниот град. Растргната
е меѓу напорните болнички смени, редовните средби со психотерапевтот,
задржување на пријателството... и забранетите чувства што ненадејно ја
обземаат кон Гаврил, познат и шармантен хирург, кои можат да ѝ ја уништат
целата кариера. Обидувајќи се да најде излез од емотивниот лавиринт, токму
кога ќе реши да ги распакува големите куфери од Виена, животот ѝ носи нов
пресврт.

ИГОР
ЏАМБАЗОВ

300

240

350

250

399

290

299

250

400

320

400

320

299

250

Ана Јовковска

САКАМ, ЗНАЧИ ПОСТОЈАМ
Потрага по смелоста што ни треба за да љубиме
Сакам, значи постојам е едно такво љубовно и
духовно патување од и кон себеси, хибриден жанр
на книга во кој авторката ги овоплотува своите
мисли, поезија и храброст да го отвори срцето кон
личните и општествени промени.
399

280
28

380

299

КОСТА
ПЕТРОВ

299

199

250

199

199

ново
Д-р Снежана Џамбазова-Попорданоска

ДА СЕ ЖИВЕЕ ПОИНАКУ
Одговори на најважните животни прашања
Базирана врз долгогодишни научни истражувања во областа на психологијата, како
и врз професионалното искуство на авторката вo рабoтата сo пациенти oд различни
култури, нациoналнoсти и религии, книгата Да се живее поинаку претставува неoпхoден
живoтен прирачник кoј ќе ви пoмoгне да гo прoнајдете вистинското значење на
животот.
300

260

Катерина Ангеловска
и Радован Витошевиќ

БУДЕЊЕ НА СВЕСТА
Пронајди ја својата вистина
Будење на свеста е патување во потрага по вистината, и тоа
не која било вистина, туку вашата лична вистина. Оваа книга
е авантура која е испреплетена со универзални знаења, кои
ќе ви овозможат вистински да се спознаете себеси, да се
разбудите и свесно да создавате.

400

299
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Емили Сент Џон Мандел

СТАКЛЕНИОТ ХОТЕЛ
Стварноста станува мистериозна фикција
Стаклениот хотел е возбудлив роман сместен на крстопат меѓу две
навидум неспоиви случки – пропаѓање на огромна пирамидална шема
и мистериозно исчезнување на една жена од брод на море. Емили
Сент Џон Мандел е веќе позната на книжевната сцена со
апокалиптичната научна фантастика Станица единаесет.

400

400

299

320

Дилија Овенс

ДЕВОЈКАТА ОД МОЧУРИШТЕТО
Болно убава приказна за растењето
Девојката од мочуриштето е ода на природата, приказна за растењето
и влегувањето во светот на возрасните и мистериозен случај на можно
убиство. Роман за чувствителната и остроумна девојка која со години живее
сама во куќичката на брегот на мочуриштето. Но доаѓа време кога почнува
да копнее по љубов и прегратка. Кога Каја го отвора срцето за новиот живот
се случува нешто незамисливо.
500

390

Џенин Каминс

АМЕРИКАНСКА ПРАШИНА
Глас пред изгубените надежи за рамноправност
Лидија Перез живее во мексиканскиот град Акапулко, со синот Лука и сопругот
кој е новинар. Откако сопругот на Лидија ќе ја објави својата статија за
наркобосот Хавиер, нивните животи целосно ќе се променат.

500

350
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Петер Светина

МУДРОСТА НА
НИЛСКИТЕ КОЊИ
Читаме и растеме заедно
Нилските коњи Хуберт и Марсел сакаат да си седат во сенката
под чинарот и да си мудруваат. Мудруваат за тоа како се
прави букет од рими, колку е широко летото, која слика
е најубава, како ѝ се помага на жирафа што ика, кој е
главен на светот, колку е часот, како се сретнува кенгур,
зошто треба да се читаат полесни книги, како нилските
коњи чистат грашок, колку време трае поројот,
како се решава нерешлив проблем, како се бројат
пингвините и што е најважно на светот...

320

270

Евгениос Тривизас

ТРИТЕ МАЛИ ВОЛЧИЊА
Си беа еднаш три мали волчиња и еден подмолен и злобен прасец...
Малку поинаква приказна од онаа што ја знаеме за волкот и трите
прасиња. Сказна за трите волчиња и големиот Гицо Гнасец. Што ќе
се случи кога волчињата ќе почнат сами да си градат свој дом? Какви
неволи ќе ги снајдат со Гицо Гнасец и како ќе заврши оваа приказна?

190

150
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Ју Несбе

ДОКТОР ПРОКТОР
Кога озлогласените браќа Кранч ќе ја ограбат државната резерва на злато, а за неколку дена
доаѓа инспекција од Светската банка, норвешкиот крал мора да донесе брза одлука – кој
може да ја спаси земјата од сиромаштија и од голем срам? Единствените достојни за таа
тешка и одговорна задача се доктор Проктор, Буле и Лисе, кои веќе го имаат спасено светот и
од други катастрофи.
350

Мет Хејг

280

СЕНИШНАТА ШУМА

Главниот јунак во оваа книга е Самјуел Блинк, но тој сѐ уште не го знае тоа. Засега седи во
семејниот автомобил заедно со сестра си Марта и се нервира од нејзиното пеење... сѐ додека
не го здогледа огромниот трупец што паѓа од еден камион и засекогаш им го менува животот.

Дино Буцати
450

СЛАВНАТА ИНВАЗИЈА НА
МЕЧКИТЕ НА СИЦИЛИЈА

320

Еднаш, многу одамна, на високите планини на Сицилија мирно си живееле мечките со
својот крал Леонцио. Еден ден, додека шетале низ шумата, двајца ловци му го грабнале
синчето Тонио. За да го пронајдат, а и за да ја преживеат студената зима, кралот Леонцио ги
поведува своите мечки во долината, во светот на луѓето...
280

230

Туве Јансон

НЕВИДЛИВОТО ДЕТЕ
Околу семејството во долината, чие средиште е мајката Мумин, постепено се собираат
и многумина други жители: госпоѓицата Снорк и Сниф, Снусмумрик и Малечката Ми,
филифјонки, хатифнати и хемули – сите со свои посебни својства и однесувања. Во
Невидливото дете се сместени девет возбудливи и забавни приказни за маките и
победите на жителите на Муминовата Долина.
280

199

380
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290

340

250

250

199

ЗА ТВОЈОТ РОДЕНДЕН
Роденденот е можеби најважниот ден во животот на едно дете. За да го
разубавите уште повеќе, денес прочитајте им на вашите најмали извадок
од прекрасната сликовница „За твојот роденден“, напишана од Снежана
Пејаковиќ-Киќовиќ и богато илустрирана од Александар Золотиќ.
Ако некој твој близок слави роденден – изненади го со убав подарок,
израдувај го токму со оваа книга!
Книга полна до врв со радост, книга со која не се подарува само
вредност, туку е и потсетник за да го чуваме детето во нас.

690

540

Бјанка Пицорино

Барбара Симонити

ПОЛИКСЕНА
СО ПРАСЕТО

МОЧУРЛИВЦИ
Eден ден, спокојниот
соживот во Мочурливата
Пониква е нарушен од многу
чуден настан – исчезнува
Мочуриштето со добрејка!
Какво е тоа чудовиште што
можело да испие цело
мочуриште?!

Поликсена е многу весело девојче со
богата фантазија, вљубена во приказни
за замоци и принцези. Родена во богато
и среќно семејство, често си замислува
дека не е вистинско дете на своите
родители, туку дека е загубена ќерка на
некој крал. Еден ден, таа случајно ќе ја
открие страшната вистина...

350

900

250

300

230

590

360

250

360

250
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320

240

380

250

280

199

350

400

250

250

Фредерик Бегбеде

ЧОВЕК ШТО ПЛАЧЕ ОД СМЕЕЊЕ
Сатирично сведоштво за тажната реалност
Октав Паранго во 1990-тите работеше како копирајтер, во 2000 беше
моден агент, а во 2010 година открива нова професија... Со овој роман
Бегбеде ја заокружува трилогијата за современите отуѓувања.
Суров и смешен, циничен и искрен, со наизменични духовити
забелешки, овој роман изобилува со големи емоции и очајни исповеди.
Фредерик Бегбеде овој пат го користи своето алтер его за да напише
памфлет против недостатоците на западното општество, особено во
медиумите.
400

320
За Фредерик Бегбеде целта на пишувањето
е да се прикаже реалноста онаква каква што
е. Затоа некои го гледаат како суров автор,
а некои како најдобриот писател на новата
книжевна сцена во Франција.

400

290
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380

270

Давид Лагеркранц

ДЕВОЈКАТА ШТО ТРЕБАШЕ ДА УМРЕ
Последниот дел од серијалот Милениум
Девојката со тетоважа на змеј ненадејно го продала станот во Стокхолм и не
одговара на електронската пошта. Никој не знае каде е, никој не претпоставува
дека конечно одлучила да стане ловец, а не плен. Каква е нејзината поврзаност
со непознатиот бездомник кој е пронајден мртов откако на јавно
место закачил памфлет против шведскиот министер за одбрана? И
зошто во неговиот џеб е пронајдено ливче со телефонскиот број на
Микаел Блумквист?

500

380

500

320

К. Џ. Тјудор

ЧОВЕКОТ ОД КРЕДА
Трилер кој остава без сон
Во 1986 г., во едно селце, Еди и неговите другари безгрижно го минуваат
летниот распуст, сè додека не доаѓа новиот наставник – висок и необично
бел човек когошто го нарекуваат Човекот од креда. Еден ден, човече
нацртано со креда ќе ги одведе кон едно распарчено човечко тело
запретано под лисјата во шумата...
420

320

Стив Кавана

13
Серискиот убиец не е обвинет, тој е поротник.
Ариела и Боби Соломон се најпознатиот и најмоќен холивудски пар. Би
можеле да го имаат светот на дланка, но една ноќ таа е најдена мртва
заедно со телохранителот, а обвинет за суровото убиство е нејзиниот
сопруг. Меѓутоа, она што на прв поглед изгледа како злосторство од
страст, може да е едно од низата убиства на најинтелигентниот сериски
убиец што некогаш чекорел по планетата.
450

360
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Робин Шарма

КЛУБОТ 5 НАУТРО
Зграпчете го денот како никогаш досега
Докажан систем кој им помогнал на илјадници луѓе да си ја зголемат
продуктивноста, да си го подобрат здравјето и да уживаат во спокоен
живот во ова динамично и стресно време!
Со Клубот 5 наутро гуруто Робин Шарма ви го отвора патот кон
совршенството. Станете во 5 и во тишината на раното утро одвојте
време само за себе и местото во Клубот на најуспешните ќе ви биде
загарантирано!
500

390

380

280

320

250

299

250

400

290

380

290

320

250

Роберт Киосаки
Шерон Лехтер

БОГАТ ТАТКО, СИРОМАШЕН ТАТКО
Имајте контрола врз својата иднина
Уште од своето прво објавување во 1997 година,
Богат татко, сиромашен татко на Роберт Киосаки стана репер за
финансиските книги, бестселер што се продаде во над 40 милиони
примероци во светот. Ова не е обична книга за збогатувањето, туку е
лична перспектива за целосно преиспитување на тоа како функционираат
парите и како да направиме ризикот да ни стане сојузник.

400

320
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Станислав Петковски-Сашо

ОРУЖЈАТА НА КРИТИЧКИОТ И ЛЕКОТ
НА НЕГУВАЧКИОТ РОДИТЕЛ
Психолошкото значење на зборовите
Користејќи ги зборовите како моќни алатки, но и како смртоносни оружја,
родителите можат да го демотивираат, па дури и трајно да го оштетат
своето дете, или пак позитивно да го поттикнат неговиот развој, создавајќи
на тој начин успешен возрасен човек.
Оваа книга е предупредување за моќта на зборот и книга-апел што ни е
потребна на сите, зашто секој од нас треба да ја
преземе одговорноста за искажаните зборови и за
нивното влијание, особено врз децата.

400

320

350

250

Џозеф Марфи

МОЌТА НА ПОТСВЕСТА
Бидете свесни за вашата потсвест
Со помош на практични, разбирливи техники и
конкретни примери, д-р Џозеф Марфи ви го открива
огромното влијание на потсвеста врз сите животни
сфери: парите, односите, работата, среќата - и како да
ја примените и да ја насочите нејзината моќ за да ги
остварите своите цели и соништа.

280

220

380

299

Алан и Барбара Пиз

ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО
Зборувајте го говорот на телото
Од оваа стручна и забавна книга можете
да ги дознаете тајните на говорот на
телото и да ги читате мислите на другите
преку нивните гестови.
400

320

250

290

400

290
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Наполеон Хил

МИСЛИ И ЗБОГАТИ СЕ
Што е она што те прави победник?
Мисли и збогати се е можеби најважната книга за успехот некогаш напишана,
и поради неа Наполеон Хил се смета за татко на целата мотивациска
литература што се пишува и денес. Хил посветува цели 25 години со намера
да ја открие тајната за стекнување на богатство и да одговори на прашањето.

400

320

Наполеон Хил

НАВИКИ ЗА УСПЕХ
Од таткото на мотивациската литература
Во ова никогаш порано објавено дело, таткото на мотивациската
литература Хил продолжува да ја споделува својата мудрост што ги
смени животите на милиони читатели.

400

320

Џо Наваро

ШТО КАЖУВА СЕКОЕ ТЕЛО
Моќно знаење за да го унапредите животот
Џо Наваро, поранешен агент на ФБИ и стручњак за невербална комуникација,
објаснува како брзо и ефикасно да ги „прочитате“ луѓето. Наваро ни покажува
како да ги одгатнеме мислите и намерите на луѓето.

400

299

Хал Елрод

ЧУДЕСНОТО УТРО
Само неколку минути од денот се доволни за чудо
Книга која ја открива не толку очигледната тајна што гарантирано ќе ви
го преобрази животот пред 8 часот наутро. Идеален водич за подобра
себереализација, исполнетост и среќа.

400

320
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Стивен Кови

7 НАВИКИ НА УСПЕШНИТЕ ЛУЃЕ
Бизнис-книга за развивање на свеста
7 навики на успешните луѓе е обемна програма за развивање на свеста
за тоа како досегашните перцепции и претпоставки го попречуваат
успехот - како во деловните така и во личните односи. Светски
познатиот стручњак за лидерство ни ја подарува
највлијателната бизнис-книга на 20 век.
500

350

Џордан Белфорт

НАЧИНОТ НА ВОЛКОТ ОД ВОЛСТРИТ
Уметноста на убедувањето
Контроверзниот Џордан Белфорт ексклузивно ни го отвора својот свет
и ни нуди увид во сопствениот начин на кој создаде богатство.

450

350

Волтер Ајзаксон

СТИВ ЏОБС
Размислувајте поинаку
Ексклузивна биографија на Стив Џобс напишана со негова целосна
соработка. Џобс е иконата за креативност и применета имагинација.
Неверојатна приказна за животот и делото на Стив Џобс е токму оваа
мајсторски напишана биографија, исполнета со лекции за иновација.
650

490

Грант Кардон

БИДЕТЕ ОПСЕДНАТИ
Не бидете просечни
По огромниот успех на Правилото 10х и десетина други бестселери,
докажаниот бизнис-експерт Грант Кардон одново нѐ советува со
потврдени техники од своето сопствено искуство.
450

350

450

350
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Џенет Рејнвотер

БИДЕТЕ СВОЈ ПСИХОТЕРАПЕВТ
Преземете ја одговорноста за себе и својот живот во свои раце
Потребна ви е промена? Подготвени сте за промена? Промената ќе биде успешна
доколку навистина сакате да напредувате и да учите како да ја прифатите одговорноста и
да ја развиете свеста за самите себе. А првиот чекор на тој пат започнува со читањето на
оваа книга.
250

190
Дејл Карнеги проникнува длабоко во
човековата природа на начин на кој ќе ви
помогне целосно да го искористите својот
потенцијал во бизнисот и во личниот живот.

400

299
400

Екарт Тол

290

Моќта на сегашниот миг
Слушнете ги своите емоции
400

290

Претворајќи го апстрактното во конкретно, Тол ни нуди една
поинаква филозофија на животот, која преку длабоката преобразба
и внатрешното себепреиспитување, ќе доведе до целосна промена на
начинот на кој размислуваме.
400

340

Свами Шивананда

МОЌТА НА МИСЛИТЕ
Зацврстете ја вашата волја
Моќта на мислите е огромна. Секоја ваша мисла за вас има
определeна вредност. Силата на вашето тело, силата на
вашиот ум, вашиот успех во животот и задоволствата што со
вашето присуство им ги давате на другите – сето тоа зависи
од природата и од квалитетот на вашите мисли.
40

250

190

Шандор Мараи

СВЕЌИТЕ ГОРАТ ДО КРАЈОТ
За љубовта и гордоста
Во замок на подножјето на Карпатите, еден стар благородник го пречекува
својот пријател кого не го видел четириесет и една година, и заедно се соочуваат
со настанот што од корен ги променил нивните животи. Но уште една личност
недостига во трпезаријата со запалени свеќи – сега веќе покојната господарка на
замокот.
280

220

Исак Асимов

ФОНДАЦИЈА И ИМПЕРИЈА
Разоткривајќи се во заднината на распаднатата Галактичка Империја,
приказната за Хари Селдон продолжува во вториот дел на Фондација,
најдобрата епопеја во научната фантастика на сите времиња.
Возбудлива приказна за вечната борба за моќ, среде хаосот на ѕвездите во
кој човекот стои на прагот на еден нов, просветлен живот.
380

290

Исак Асимов

ФОНДАЦИЈА
Ремек-дело на научната фантастика
Серијалот Фондација на Исак Асимов е ненадминат според уникатната
комбинација на непрекината акција, смели идеи и екстензивно градење
на светот. Приказната за нашата иднина почнува со историјата на
Фондацијата и нејзиниот најголем психоисторичар, Хари Селдон.

Патрик Зискинд

380

290

ПАРФЕМ
Неповторлив трилер во книжевноста
Во Франција, во 18 век, под тезгата на еден смрдлив пазар, светлината
на денот ја здогледува едно необично дете, Жан-Батист Гренуиј. Роден
без никаков телесен мирис, но надарен со прекумерно истанчен нос,
Гренуиј се издига од калта на Париз до најсовршените сфери на духот,
до царството на опојот.
350

280
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Согјал Ринпоче

ТИБЕТСКА КНИГА НА
ЖИВОТОТ И СМРТТА
Остварете се себеси
Човечките суштества го минуваат сиот свој живот подготвувајќи се,
подготвувајќи се, подготвувајќи се... за да го дочекаат следниот живот
неподготвени. Подгответе се за животот и сè што следува по него!
500

360

Свами Сатјананда Сарасвати

АСАНА, ПРАНАЈАМА, МУДРА, БАНДХА
Оваа книга е еден од најсистематските водичи за јога на денешнината.
Таа е најважниот прирачник што се користи во центрите и школите за
јога низ светот како стандарден учебник, а ќе биде и ваш незаменлив
водич во потрагата по сопствената космичка димензија.

500

340

Ричард Бах

ИЛУЗИИ
Во Илузии Ричард Бах лета со својот двокрилец обидувајќи се да ги одгатне
безвременските вистини што им даваат крилја на нашите души: дека на луѓето
не им се потребни авиони за да летаат; дека и зад најцрните облаци блеска
светлина штом ќе успееме да се издигнеме над нив; дека луѓето може да ги
најдат месиите на најнеочекувани места – на пример, во полињата со сено, во
малите гратчиња и, пред сè, во самите себе.

250

190

Џелалудин Руми

ГОЛЕМАТА ЦРВЕНА КНИГА 2
Стихови за сеопшта љубов

350

270
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Овие страници се полни со гроздови зрела духовна и контемплативна
поезија, кои нудат допир со божественоста откривајќи ја патеката
на љубовта посеана со страст, копнеж и постигнување единство со
возљубеното. Стихови кои ги отвораат срцето и душата за љубов која нè
поврзува со сите луѓе и со сè што постои.

350

280

наскоро
Морис Леблан

АВАНТУРИТЕ НА АРСЕН ЛУПЕН,
КРАДЕЦОТ ЏЕНТЛМЕН
Шерлок Холмс во светот на криминалот.

ново

Лао Це

ТАО ТЕ ЧИНГ
Древна книга со вечна мудрост
Тао те чинг не е израз само од филозофијата и мистиката
на Истокот. Езотерична и истовремено практична книга
применлива во животот на современиот човек, таа е ода на
мудроста од вечниот извор што го носиме во себе.
199

Ирвин Д. Јалом

180

ПРОБЛЕМОТ СПИНОЗА
Животите на филозофот Барух Спиноза и нацистичкиот идеолог Алфред Розенберг
ги делат цели триста години, но во оваа книга тие се испреплетуваат на неочекуван и
восхитувачки начин. Тргнувајќи од историските факти, психијатарот и романсиер Јалом
ги обединува нивните животни околности во еден динамичен и повеќеслоен роман.

500

Ирвин Д. Јалом

360

ЏЕЛАТ НА ЉУБОВТА
Терапевтски приказни што стануваат најкреативна белетристика
Реномираниот психијатар Ирвин Д. Јалом професионално, но и човечно
проникнува во животите на своите пациенти – а преку нив и во душите на сите нас.
Зошто Саул го мачат три неотворени писма од Стокхолм? Што ја тера Телма да го
помине животот прекопувајќи по одамна завршената љубовна врска?...
450

299

280

220

250

180

150

120

199

150
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Чарлс Дјухиг

МОЌТА НА НАВИКИТЕ
Навикнете се на успех
Низ конкретни примери од животот на многу познати и помалку познати
личности, добитникот на Пулицерова награда, новинарот на Њујорк тајмс
Чарлс Дјухиг објаснува како со примена на новите научни сознанија за
навиките можеме да предизвикаме позитивни промени.

450

Дејвид Џ. Шварц

МАГИЈАТА НА ГОЛЕМИТЕ СОНИШТА

350

Сè што можете да сонувате – можете и да го остварите
Над шест милиони луѓе низ светот си го подобрија животот со помош на Магијата
на големите соништа. Д-р Дејвид Џ. Шварц, кој долго време го држи приматот
на еден од најголемите експерти за мотивација, ќе ви помогне да продавате
подобро, да менаџирате подобро, да заработувате повеќе и – што е најважно од
сè – да најдете поголема среќа и душевен мир.
450

350

Клод Бристол

МАГИЈАТА НА ВЕРУВАЊЕТО
Безграничната моќ на верувањето
Благодарение на овој докажан водич за самопомош, милиони читатели низ
светот ги имаат почувствувано придобивките од верувањето.

350

250

ЕРИК БЕРН
Клучот за психологијата на другиот
Ерик Берн ни ги открива шаблоните на однесување кои ги
откриваат нашите вистински чувства и емоции. Со мудрост и
досетливост ни ги покажува мотивите што се кријат зад нашите
врски.
400

320
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400

299

45

Редовна цена 450

46

Редовна цена 500

Редовна цена 350

Редовна цена 500

Редовна цена 300

Редовна цена 280

Редовна цена 380

Редовна цена 340

Редовна цена 420

Редовна цена 400

Редовна цена 500

Редовна цена 420

Редовна цена 790

Редовна цена 500

Редовна цена 400

Редовна цена 450

Редовна цена 500

Редовна цена 300

Редовна цена 400

Редовна цена 400

Редовна цена 400

Редовна цена 350

Редовна цена 380

ОСТАНАТИ НАСЛОВИ
Рамајана (тврд повез) 400,-

Свршеници – Алесандро Манцони (тврд повез) 690,-

Стара грчка лирика (тврд повез) 400,-

Човек без својства том 1 – Роберт Музил (тврд
повез) 800,-

Есеи (тврд повез) – Марсел Пруст 300,Канцониер – Франческо Петрарка (тврд повез) 360,Авантурите на Хаклбери Фин – Марк Твен (тврд
повез) 550,Египетска книга на мртвите (мек повез) 380,Кланица пет – Курт Вонегат (тврд повез) 400,Островот со скриеното богатство (тврд повез) –
Роберт Луис Стивенсон 400,Верзијата на Барни – Мордекај Ришлер 500,Книга за добрата љубов – Хуан Руиз (тврд повез)
400,Пет часа со Марио – Мигел Делибес (тврд повез)
400,Шакунтала – Калидаса (тврд повез) 400,Избрани дела – Федерико Гарсија Лорка (тврд
повез) 550,Писма – Рилке, Пастернак, Цветаева (тврд повез)
400,Разговор во катедралата – Марио Варгас Љоса
(тврд повез) 650,Мојот живот – Бенвенуто Челини (тврд повез) 650,Ниска земја – Џозеф О’Нил (тврд повез) 400,Волтеријанци и Волтеријанки – Василиј Аксјонов
(тврд повез) 600,-

Поезија – Џакомо Леопарди (тврд повез) 250,Раскази (избор) – Роберт Валзер (мек повез) 300,Поезија – Франсоа Вијон (тврд повез) 350,Епилог – Венијамин Александрович Каверин (тврд
повез) 600,Јапонски но-драми (тврд повез) 600,Панаѓур на суетата – Вилијам Такери (тврд повез)
790,Строго контролирани возови – Бохумил Храбал
(тврд повез) 550,Москва-Петушки – Венедикт Ерофеев (тврд повез)
350,Трагедии – Жан Расин (тврд повез) 550,За небото и пеколот – Емануел Сведенборг (тврд
повез) 550,Кобзар – Тарас Шевченко (тврд повез) 250,Шпанската поезија на ренесансата и барокот (тврд
повез) 350,Гостилничарката Мирандолина – Карло Голдони
(тврд повез) 250,Приказна за Нала и Дамајанти (тврд повез) 250,Анали – Корнелиј Такит 500,-

47

48

Редовна цена 250

Редовна цена 250

Редовна цена 200

Редовна цена 300

Редовна цена 280

Редовна цена 250

Редовна цена 350

Редовна цена 299

Редовна цена 250

Редовна цена 290

Редовна цена 450

Редовна цена 280

Редовна цена 250

Редовна цена 450

Редовна цена 250

Редовна цена 320

Редовна цена 200

Редовна цена 199

Редовна цена 450

Редовна цена 250

Редовна цена 400

Редовна цена 320

Редовна цена 320

ОСТАНАТИ НАСЛОВИ
Фантастични раскази – Е. Т. А. Хофман (тврд повез)
200,-

Писма – Рилке, Пастернак, Цветаева (мек повез)
250,-

Животот пред нас – Ромен Гари (тврд повез) 450,-

Групен портрет со дамата – Хајнрих Бел (мек повез)
450,-

Одески раскази Црвената коњица – Исак Бабељ
(тврд повез) 450,-

Избрани дела – Фридрих Шилер (мек повез) 400,-

Селестина – Фернандо де Рохас (тврд повез) 450,-

Мртво море – Жорже Амадео (мек повез) 300,-

Исповеди – св. Аврелиј Августин (мек повез) 300,-

Хаику, тесна патека отаде ридовите – Мацуо Башо
(тврд повез) 250,-

Рашомон и други раскази – Рјуносуке Акутагава
(тврд повез) 450,Наследена загуба – Киран Десаи 290,Бхагавад – гита (мек повез) 150,Рамајана (мек повез) 350,Фантастични раскази – Е. Т. А. Хофман (мек повез)
300,Кланица пет – Курт Вонегат (мек повез) 350,Кобзар – Тарас Шефченко (мек повез) 250,Современа карипска поезија (мек повез) 250,Време, што ни прави тоа нам и што правиме ние од
него – Ридигер Зафрански 280,Јапонски но-драми (мек повез) 300,Избрани дела – Осип Мандељштам (тврд повез)
550,Шпанска поезија (тврд повез) 550,Москва-Петушки – Венедикт Ерофеев (мек повез)
250,Шакунтала – Калидаса (мек повез) 150,Есеи (избор) – Мишел де Монтењ (мек повез) 350,Тесна патека кон внатрешноста (хаику) – Мацуо
Башо (мек повез) 200,-

Волтеријанци и Волтеријанки – Василиј Аксјонов
(мек повез) 350,Мојот живот – Бенвенуто Челини (мек повез) 350,Есеи – Марсел Пруст (мек повез) 200,Островот со скриеното богатство (мек повез) –
Роберт Луис Стивенсон 300,Есеи – Бела Хамваш (мек повез) 300,Манифести на западната книжевна авангарда (мек
повез) 250,Дон Сегундо Сомбра – Рикардо Гвиралдес (мек
повез) 250,Пет часа со Марио – Мигел Делибес (мек повез)
250,Југоисточна Европа: Поезија том 1 (мек повез) 400,Југоисточна Европа: Поезија том 2 (мек повез) 400,Стара грчка лирика (мек повез) 350,Животот пред нас – Ромен Гари (мек повез) 300,Круг – Димитар Башевски 250,Зелениот џин во Виладонија – Снежана Иљоска
Наумовска 200,Пат за рајот – Драги Михајловски 280,-

Макс и Мориц – Вилхелм Буш (мек повез) 100,Книга за добрата љубов – Хуан Руиз (мек повез)
300,-
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ЕКСКЛУЗИВНИ
МОНОГРАФСКИ
ИЗДАНИЈА
Целата понуда може да ја
разгледате на Kniga.mk.
Попустите важат и онлајн.
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250,-

