САЕМСКИ КАТАЛОГ
ТОЛКУ МНОГУ ДА СЕ ВИДИ,
ТОЛКУ МНОГУ ДА СЕ ПРОЧИТА!
8-14 септември 2021

Среќата не е физички простор, освен кога станува збор за Саем – среќата не може да
се купи, освен кога станува збор за книга.
Вашето среќно место е пред штандот на ТРИ и меѓу страниците на книгите. Таму залудно си
повторувате: само уште една книга. Но не задоволувајте се со малку! Земете си бескрајна
инспирација од нашиот штанд на овогодишниот Саем и ставете ја на своите полици.
Од 8 до 14 септември трае Саемот со најголем број новости – книжевни хитови кои одамна ги
очекуваме. Јапонската книжевна ѕвезда Мураками со своето ново дело со кое го освојува светот,
новата читачка атракција „Ахиловата песна“ од Мадлин Милер која ве пречекува каде и да
кликнете, нобеловците Казуо Ишигуро и Марио Варгас Љоса, и сите останати стари добри, но и
нови наслови, какви што се делата на класиците. Не пропуштајте ја и средбата со истакнатите
домашни автори кои на Саемот пристигаат со нови книги, како Наташа Сарџоска, Виолета
Танчева-Златева и Стефан Маркоски.

Додека го правите изборот на приказните што ги посакувате, повторувајте си во себе:
никогаш доволно Саеми – никогаш доволно книги!
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НОВИТЕТИ
НОВИТЕТИ!
КНИГИ ВО КОИ ЌЕ УЖИВАШ
ДОМАШНИ БЕСТСЕЛЕРИ
КНИГИ ЗА НАПНАТО ИСКУСТВО
АКО ЦЕЛИШ КОН САМОРАЗВОЈ
ЧИТАЊЕТО (Е) КЛАСИКА
КРЕАТИВНА ЕВРОПА
АКЦИИ КОИ НЕ СЕ ПРОПУШТААТ

НОВИТЕТИ

Вистинските приказни од книгите се надвор од страниците.
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НОВИТЕТИ!
280

230,Харуки Мураками

ПРВО ЛИЦЕ ЕДНИНА
Спомените се душата на минатото
Збирка од осум (не)обични раскази кои во прво лице еднина ги раскажува класичниот
Муракамиев раскажувач – осаменик. Луцидни и филозофски, проткаени со хумор и самоиронија,
фантастични дури и кога раскажуваат сосем обичен настан, овие осум нови приказни ги
преиспитуваат границите меѓу умот и надворешниот свет.
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500

420,Мадлин Милер

АХИЛОВАТА ПЕСНА
Потресна верзија на Тројанската војна, болна приказна за приврзаноста и љубовта. Осамениот
принц Патрокле е прогонет на дворот на кралот Пелеј и неговиот син Ахил. Така им се вкрстуваат
патиштата и меѓу нив се раѓа нераскинливо пријателство. Но сплетот на околностите ги носи во
војна, која со своите ужаси ќе ја стави на тест нивната љубов. Грција во старо време на богови и
јунаци. Ти во ново време пред извонредна книга која го освојува светот.
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НОВИТЕТИ!
450

380,Виржини Грималди

ВРЕМЕ Е ПОВТОРНО
ДА ГИ ЗАПАЛИМЕ ЅВЕЗДИТЕ
Од брза одлука до животна лекција
Има ѕвезди и на друго место освен на небото! Тие често се во форма на нашите најблиски. Што
нѐ учи оваа книга? Како може да живееме во хармонија со блиските и преку нивната љубов да
се запознаеме и сакаме себеси. Дотаму може да те однесе една луда одлука да заминеш на
патување во Скандинавија!
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600

Мин Чин Ли

499,-

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.
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Сузан Редферн

ВО ЕДЕН МИГ
Сè може да се случи за еден миг

НОВИТЕТИ!

Потребен е само еден миг за ви се
случи најубавото нешто во животот, но и
најстрашното – она од кое сите се плашат.
Од смртта. Кога таа ќе пристигне до
16-годишната Фин Милер, таму не ѝ завршува
животот. Додека е на преминот, безживотна
и беспомошна да помогне, Фин ги следи
најблиските кои се борат за сопственото
преживување.

500

399,-

Казуо Ишигуро

НИКОГАШ НЕ
ОСТАВАЈ МЕ
Потресна приказна со дистописки
призвук
Хејлшам е навидум мирно интернатско
училиште незасегнато од надворешни
влијанија. Но она што ги очекува надвор
оттаму е пострашно одошто им се чини.
Морничавата тајна дека учениците се клонови
создадени да обезбедуваат витални органи
за човечката популација. Ќе успеат ли да се
приспособат на напредниот, но сè уште суров
свет?

380

250,-

450

380,9

Марио Варгас Љоса

АВАНТУРИТЕ НА
ЛОШОТО ДЕВОЈЧЕ
Ќе паднат ли маските за да се открие
вистинското лице на љубовта?
Рикардо е опсесивно вљубен во лошото
девојче кое постојано исчезнува и ненадејно
се појавува. А тој секогаш жедно ја прифаќа
понудата на неодоливата измамничка, иако
знае дека повторно ќе биде прелажан.
Годините минуваат во напорна работа, светски
бунтови и револуции, а тој го чека нејзиното
повторно враќање. Ќе дознае ли некогаш кој се
крие зад маските?

500

399,ЦИКЛУС КНИГИ
„НЕВИДЛИВИОТ“ ОД
ЕРИК-ЕМАНУЕЛ ШМИТ

199

170,10

199

170,-

Три мали, а содржајни книги кои ќе ве научат многу!
За религијата, за емпатијата, за животот. Книги кои
ќе ги прочитате во еден здив, но кои засекогаш ќе се
вселат во вашето срце. Приказни кои ќе му вдахнат
смисла на животот и со кои секој ден ќе го гледате
светот со нови очи.

199

170,-

Џордан Питерсон

НАДВОР ОД РЕДОТ
Највлијателниот интелектуалец во
денешниот западен свет

500

380,-

500

399,Џозеф Марфи

52 НЕДЕЛНИ
АФИРМАЦИИ

НОВИТЕТИ!

По големата сензација – светскиот бестселер
„12 животни правила“ – клиничкиот психолог,
професор и интелектуалец со светско реноме
д-р Џордан Питерсон испиша уште
12 животни правила кои ќе ни помогнат да
се справиме со сè! Да се спротивставиме на
наметнатата желба да го доведеме светот
во ред – да одиме надвор од границите!

Во животот го добивате она во што верувате
Вистинска ризница од практични афирмации и докажани
техники кои ќе ве поттикнат да го подобрите секој дел
од животот. Со желба, имагинација и верба ќе успеете
да создадете нова реалност. Зашто сите ние имаме
неверојатен потенцијал да бидеме, да
постигнеме и да добиеме сè што ќе посакаме,
замислиме или во кое вистински веруваме.
Следејќи ги упатствата, ќе ги откриете моќта
на сопствениот ум и бесконечните можности
што постојат насекаде околу вас.

280

220,-

380

299,11

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 за 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!

600

499,-

Вилијам Х. Мекрејвен

КОДЕКСОТ НА ХЕРОИТЕ
Вршете си ја должноста – бидете херој
Почнете уште денес да го правите светот
подобро место за живеење со тоа што ќе
бидете херојот кој веќе сте. Човекот кој нѐ
научи колку малите работи ни значат во
животот со својот бестселер „Намести си
го креветот“, повторно ни покажува како да
изградиме живот вреден за почит.
250

199,12

280

220,-

Наташа Сарџоска

ТРАМОНТАНА
Погледни ја празнината в очи
Што е слободата? Да не припаѓаш никому или да припаѓаш
некому? Има слобода и во неприпаѓањето, во бидувањето етер,
во бидувањето трамонтана – каталонскиот ветер кој чисти сè
пред себе и зад себе остава пустош. Романот нема да остави
пустош во вас – напротив, ќе ве однесе отаде празнината.
Подготвувајќи ве за нови предизвици, носејќи ви свежи промени.

300,Стефан Марковски

НОВИТЕТИ!

АНАТОМИЈА НА БУМБАРОТ
Бунтовни мисли преточени во роман
Ракопис распослан во делови кои во себе носат гнев и пркос, од една,
и хумор и гротеска од друга страна. Разгранувајќи се, раскажувачките
гласови на крај се среќаваат за да го заокружат мозаикот на животот
– најчесто непредвидлив, насилен и суров. Борбата е клучот, а
оружјето нека биде пишаниот збор. И вашите мисли испреплетени со
енигматичноста на романот.

250,Нона Марковска

ГОЛЕМАТА ЛАГА
И МАЛИТЕ ВИСТИНИ
Во пајажината на сопствениот мрак
Кога ќе се самоизолираме, тогаш се запознаваме. Додека докторката
Лаура де Луци се обидува да ја спаси сестра си од неизлечливата
болест, во болницата „Салватор мунди“ се случува хаос. Во Рим се
шири мистериозна заразна болест. Светот станува бојно поле. А за да
победиш во борбата, прво треба да ја извојуваш битката со себе.

300,13

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.

420

340,-

НАСКОРО НОВО
ИЗДАНИЕ
Џеси Ицлер

ДА СЕ ЖИВЕЕ
СО NAVY SEAL
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!

380

299,14

автор Бистра Георгиева
илустрации Наталија Лукомска

ЕДНО НЕПОЗНАТО
СУШТЕСТВО

Сè започна вака: една ноќ, пред да си легне, Сани
слушна необичен звук зад фрижидерот. И му текна
дека таму сигурно живее некое
необично суштество. Но не
сакаше да го открие без Стела,
а ни без тебе. Сакаш ли да им
помогнеш да се спријателат со
непознатото суштество? Ако
сакаш, влегувај во оваа приказна!

300,-

НАСКОРО

360

250,комплет

699,-

НОВИТЕТИ!

Сакаш ли да откриеш кое е непознатото
суштество?

Џеф Кини

ДНЕВНИКОТ НА ЕДНО
ШМОКЛЕ
РЕДНО БЕШЕ!
За Грег Хефли не е тешко да се биде
најдобар – барем така си мисли тој.
Но татко му не го дели неговото мислење и има
други планови за него. Сака да го зацврсти,
а најдобриот начин за тоа е ужасната воена
академија! Грег смислува најневозможни
начини како да ја избегне, а ви открива и вам
дека е време или да се биде во форма или... да
се подготви за униформа!

15

КНИГИ
ВО КОИ ЌЕ
УЖИВАШ
Каде има книги, таму има и љубов.
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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.

450

380,-

КНИГИ ВО КОИ ЌЕ УЖИВАШ

Нури е пчелар, а неговата жена Афра е
уметник. Живеат мирен живот полн со љубов
во прекрасниот сириски град 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.

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

399,17

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.

400

320,-

Рафаела Жордано

ПРОДАВНИЦА
ЗА ЖИВОТНИ ПРОМЕНИ
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.

450

380,18

ХАРУКИ

МУРАКАМИ

650

499,-

380

299,-

500

380,-

500

390,-

500

380,-

КНИГИ ВО КОИ ЌЕ УЖИВАШ

Со секоја прочитана книга од еден од
најпознатите светски современи автори,
неговата книжевна магија уште долго
останува во воздухот.

320

240,19

ЕЛИФ

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

450

380

340,-

290,-

450

340,-

450

340,-

500

380,-

Елена Феранте

ПРИКАЗНА ЗА ОНИЕ
ШТО ЗАМИНУВААТ
И ЗА ОНИЕ ШТО ОСТАНУВААТ

600

450,550

350,20

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?

280

199,-

320

250,-

350

250,-

500

380,-

500

350,-

320

250,-

250

199,-

600

380,-

300

240,-

КНИГИ ВО КОИ ЌЕ УЖИВАШ

500

380,-

320

250,-

400

250,21

ДОМАШНИ
БЕСТСЕЛЕРИ
Или те носат дома, или стануваат твој дом.

22

Винка Саздова

ВИЛИНО
Храбри зборови за повикот на слободата

250

300

250

199,-

250,-

199,-

250

199,-

250

199,-

Јaгода Михајловска-Георгиева

МАНАСТИР ФУЕНТЕРАБИЈА

ДОМАШНИ БЕСТСЕЛЕРИ

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!

Што спие внатре во ќелиите на душите?
Кога Тој и Таа се сретнуваат, заедничка им е само
длабоката празнина во себе. Преку неа се препознаваат
крај Океанот и се учат да ги прескокнат ѕидовите што нѐ
одвојуваат од Другиот.

300

280

199,-

299

250,-

300

230,-

230,23

Луан Старова

БАБА
Поглед во видливите и невидливите феномени
Како познавач на човековата душа, на животот, митологијата и
книжевноста, Старова е извонреден говорител за подвоеноста на
небото и земјата. Не само од аспект на растргнатоста, туку и од аспект
на точката на обединување. Нешто што го има во срцевината на
постоењето на секој човек.

300

250,-

Виолета Танчева–Златева

НА РАБОТ НА СВЕТОТ
А на сигурно тло на смислата
Ако си на работ, тогаш пушти се, безбедно е да паднеш меѓу овие
стихови. Ако си во потрага по смислата, тогаш треба да бараш меѓу
зборовите на двосмислата. Катарзична стихозбирка од која ќе излезете
прочистени и исполнети со надеж дека не смееме да скокнеме од
работ на светот во неговата бездна туку во нашето срце, и во него да ја
побараме Божјата димензија на човечкото во нас.

200

150,КОСТА
ПЕТРОВ

199,24

199,-

299

250,-

199,-

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

250,-

340

260,-

380

290,-

350

270,-

400

350

320,-

270,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,-

399

290,-

350

260,-

299

250,-

ДОМАШНИ БЕСТСЕЛЕРИ

340

ИГОР
ЏАМБАЗОВ

400

320,-

400

320,25

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,-

380

299,-

250

190,26

399

250,-

400

320,-

400

299,-

350

250,-

350

270,-

250

250

199,-

300

240,-

150,-

250

190,-

450

320,-

250

130,-

ДОМАШНИ БЕСТСЕЛЕРИ

280

199,-

250

160,27

АЗБУКА
Текст: Венко Андоновски
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

300

250,-

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!

Бистра Георгиева
Катерина Николовска

ВО ОВОЈ БАЛОН НЕМА
МЕСТО ЗА ЕДЕН СЛОН

САНИ И СТЕЛА И ЕДЕН
ЧОРАП СО БОЈА БЕЛА

БОЕНКИ И
ТЕТРАТКИ

28

200

170,-

1 ОБЛАК БЕЛ
И 12...

А ЗОШТО?

ЗГРАДАТА НА САНИ И СТЕЛА

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!

300

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?

300

250,-

ДОМАШНИ БЕСТСЕЛЕРИ

250,-

Венко Андоновски

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

250,29

КНИГИ ЗА
НАПНАТО
ИСКУСТВО
Книги – сон кој можеш да го држиш во рацете.

30

Тана Френч

ТРАГАЧОТ
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

ПСИХОЛОШКИ ТРИЛЕРИ

399,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.

КНИГИ ЗА НАПНАТО ИСКУСТВО

И најтивкото место крие свои мрачни тајни.

500

380,-

31

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

400

290,-

320,-

К. Џ. Тјудор

ЧОВЕКОТ ОД КРЕДА
Трилер кој остава без сон

420

320,-

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...

МИСТЕРИЈА
ЗА МЛАДИ
Мегапопуларни романи со неочекувани пресврти, лаги на
кои не им се гледа крајот, страв од соочување со себеси и
храброст да се признае вината. Прифатете го овој читачки
предизвик, а ние ќе ви ја откриеме вистината!
32

450

350,-

450

360,-

ЈУ НЕСБЕ

СЕРИЈАЛ ХАРИ ХУЛЕ

500

390,500

500

360,-

500

360,-

500

КРИМИ-РОМАНИ

390,-

500

360,-

360,-

Стив Кавана

13

КНИГИ ЗА НАПНАТО ИСКУСТВО

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.

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

360,33

АКО
ЦЕЛИШ
КОН САМОРАЗВОЈ
Запознај се без зборови.

34

ДЕЈЛ

КАРНЕГИ
Со секоја прочитана книга од еден од
најпознатите светски современи автори,
неговата книжевна магија уште долго
останува во воздухот.

комплет

320

270,-

320

320

270,-

270,-

АКО ЦЕЛИШ КОН САМОРАЗВОЈ

999,-

320

270,-

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!

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

290,-

35

КНИГИ ЗА
ЛИЧЕН РАЗВОЈ
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

320,-

400

320,-

320

250,36

400

450

320,-

350,-

320

250,-

400

320,-

250

250

180,-

180,-

400

320,-

Робин Шарма

КЛУБОТ 5 НАУТРО
Зграпчете го денот како никогаш досега

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

380,-

299

250,-

380

280,-

320

250,-

320

250,-

400

290,-

АКО ЦЕЛИШ КОН САМОРАЗВОЈ

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!

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.

320

250,-

400

290,-

400

290,37

450

400

350,-

320,-

299,-

250

250

400

199,-

350

250,38

400

190,-

250

190,-

299,-

400

320,-

Џеј Шети

РАЗМИСЛУВАЈ КАКО МОНАХ

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,-

450

450

280

560

350,-

340,-

199,-

380,-

280

280

400

280

220,-

220,-

299,-

АКО ЦЕЛИШ КОН САМОРАЗВОЈ

Да размислуваш како монах значи да размислуваш
како најуспешниот и највлијателниот мудрец на
денешницата!

220,39

КНИГИ ШТО ЌЕ ТЕ
ВОЗДИГНАТ

Екарт Тол

Моќта на сегашниот миг
Слушнете ги своите емоции
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

290,-

500

340,40

280

380

199,-

290,-

500

360,-

280

199,-

250

190,-

ОШО

СЛАВА, БОГАТСТВО И
АМБИЦИЈА

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

299,-

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,-

380

290,-

380

290,комплет

1000,-

АКО ЦЕЛИШ КОН САМОРАЗВОЈ

Инспиративни приказни кои го надминуваат
нивото на вообичаената потрага по смислата
на животот.

Нил Доналд Волш

РАЗГОВОРИ
СО БОГА

350

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!

41

ПСИХОЛОГИЈА
НА УМОТ

Карл Г. Jунг

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

499,-

450

350,42

500

380,-

400

320,-

400

299,-

ФИЛОСОФИЈА НА
ЖИВЕЕЊЕ
Франсеск Миралјес

ИЧИГО-ИЧИЕ
Ако знаете како убаво да ја спакувате сегашноста,
таа ќе ви биде вистински подарок.

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,-

АКО ЦЕЛИШ КОН САМОРАЗВОЈ

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.

Ектор Гарсија (Кираи)
и Франсеск Миралјес

ИКИГAИ
Најдобро чуваната тајна на јапонската долговечност

320

250,-

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.
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ТЕ ИНТЕРЕСИРА
ПОПУЛАРНА
НАУКА

500

500

380,-

650

490,-
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500

380,-

380,-

500

380,-

КНИГИ ПАТОКАЗ
ДО ВРВОТ
Тони Робинс

НЕОГРАНИЧЕНА МОЌ

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

599,-

790

599,-

400

320,-

990

750,-

450

340,-

600

480,-

450

340,-

400

320,-

450

340,-

600

499,-

АКО ЦЕЛИШ КОН САМОРАЗВОЈ

ТОНИ РОБИНС ЈА НАРЕКУВА НОВА НАУКА ЗА
ЛИЧНО ПОСТИГНУВАЊЕ. ВИЕ ЌЕ ЈА НАРЕКУВАТЕ
НАЈДОБРОТО НЕШТО ШТО ВИ СЕ СЛУЧИЛО.

450

350,-

500

350,45

ЧИТАЊЕТО
(Е)
КЛАСИКА
Акт на чиста љубов.

46

ЧИТАЊЕТО (Е) КЛАСИКА
250

199,Морис Леблан

АВАНТУРИТЕ НА АРСЕН ЛУПЕН,
КРАДЕЦОТ ЏЕНТЛМЕН
Лукави подвизи на најдосетливиот крадец
Арсен Лупен е Шерлок Холмс во светот на криминалот. Плановите на маестралниот крадец
прераснуваат во сложени авантури, кои освен што изобилуваат со детални планови и досетливи
шеги, стануваат екстремно скандалозни, мелодрамични и остроумни. Влезете во светот на
„Безвременски“ – првата книга од едицијата класици.
47

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,-

ЏОРЏ ОРВЕЛ

450

350,48

199

150,-

380

380

290,-

290,-

Џелалудин Руми

ГОЛЕМАТА ЦРВЕНА КНИГА 2
Стихови за сеопшта љубов

350

350

270,-

150

120,-

280,-

280

220,-

250

190,-

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.

199

150,-

199

150,-

ЧИТАЊЕТО (Е) КЛАСИКА

ИСАК АСИМОВ

199

150,49

КРЕАТИВНА
ЕВРОПА
Подвижна магија.

50

Ирене Сола

ПЕАМ ЈАС И ПЛАНИНАТА ТАНЦУВА
Ода за природата
И за умешнсота да се живее во согласност со неа. Преку гласот на
авторката своите приказни ги раскажуваат не само луѓето туку и
облаците и громовите, печурките, срните и мечките, планината, водите
и самовилите. Приказните во овој чудесен роман се раскошен преплет
од реалност и фикција.

300

250,-

КРЕАТИВНА ЕВРОПА

Натали Сковронек

КАРТАТА НА ЖАЛЕЊЕТО
Колкав дел познаваме од себеси, а колкав од другите
Околностите за смртта на Вероника Вербриген би зазеле само неколку реда
во печатот доколку не е позната личност, сопственичка на издавачка куќа
и истражувач на помалку познати уметници. По неа тагуваат двајца мажи,
сопругот и љубовникот, но и нејзината ќерка – сите тројца исправени пред
големи прашања: дали воопшто некој вистински ја познавал Вероника?

250

199,Матијас Наврат

ТАЖНИОТ ГОСТИН
За ранливоста на постоењето
Среде зима во туѓ град, еден млад човек почнува да ја раскажува
својата приказна за сопствената потрага по припадност. Трагајќи
по нејзините корени, бара одговор за суштината на животот
и смртта. Наврат испреплетува филозофска приказна со
импресивен и прецизен тон за едно недофатливо битие кое преку
метафизичко постоење ја бара смислата на постоењето.

300

250,51

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...

КРЕАТИВНА ЕВРОПА

320

250,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,-

280

199,52

350

280,-

280

199,-

450

320,-

380

250,-

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.

540,Бјанка Пицорино

Барбара Симонити

ПОЛИКСЕНА
СО ПРАСЕТО
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...

МОЧУРЛИВЦИ

350

250,-

900

499,-

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?!

КНИГИ ЗА ДЕЦА

690

АВАНТУРИТЕ НА
ЛИСИЧКО И КАЛИНКА
Необична сликовница испреплетена со музика и
песнички. Следете ја авантурата на Лисичко и неговите
пријатели и забавувајте се со целото семејство!

300

230,5353

3 НАСЛОВИ ЗА 499 ДЕНАРИ

54

АКЦИИ КОИ НЕ СЕ ПРОПУШТААТ

5 НАСЛОВИ ЗА 499 ДЕНАРИ
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