Оваа зима почувствуваjте jа топлината на книгите и убовта како
никогаш досега. Празнуваjте ги заедничките мигови и сплотете jа
своjата приказна со онаа од книгите.
Од 21 декември 2021 до 31 јануари 2022 година, традиционално во книжарниците на ТРИ ќе
веат снежни книжевни денови – ќе се одржува Зимскиот фестивал на книгата.
За идеална зима ви се потребни саканите близу вас, топла прекривка и многу убави зборови.
Затоа, ви подготвивме нови наслови кои ќе ви ја згреат душата во студените зимски денови.
Пристигнува најдоброто од скандинавската литература, „Кралството“ од Ју Несбе – книга
која веруваме дека сите со возбуда ја очекувате. Неопходни за ведри почетоци се и
романите кои ќе ви предизвикаат позитивни вибрации, едноставно ќе ви покажат како да
се чувствувате среќно – „Ми велеа дека сум пречувствителна“ од Федерика Боско, „Можеби
треба да разговараш со некого“ од Лори Готлиб, „Проектот автентичност“ од Клер Пули. Во
текот на Фестивалот ќе навираат и други долгобарани наслови, како „Пред да се излади
кафето“ од Тошиказу Кавагучи и „Магијата на расчистувањето“ од Мари Кондо, но за да
не ја минеме зимата без класиците – ќе се збогати и едицијата „Безвременски“ со три нови
наслови.
Да ги славиме миговите минати заедно онака како што заслужуваат – обединети живеејќи ги
приказните од книгите. Покажете им на најмилите колку ги цените подарувајќи им книги –
направете го изборот, а ние ќе погрижиме за неговиот новогодишен дух.
А за што е можно повеќе подароци и повеќе време поминато крај огнот со добра книга и
вкусен чај, подготвивме понуди со ниски цени. Во текот на Фестивалот, освен снижените
цени, ќе трае и скалестиот попуст, а ви ветуваме и бројни неодоливи понуди и празнични
изненадувања.
Погледнете го нашиот Зимски фестивалски каталог и влезете во снежната приказна!

Среката е првото поглавjе во книгата на животот. Напишете jа читаjки!
Ве очекуваме во нашите книжарници во Ист гејт, ГТЦ, Дебар
Маало и Зебра, или на книга.мк
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ПОЧУВСТВУВАJ СО ЧИТА Е,
ПРОСЛАВИ СО УБОВ.
НОВИТЕТИ
НОВИТЕТИ!
СТОПЛИ СЕ СО ПРИКАЗНИ
НАШИТЕ НЕЗАМЕНЛИВИ АВТОРИ
СЛЕДИ ГИ ТРАГИТЕ ДО ДОБАР ТРИЛЕР
ПОСВЕТИ СЕ СЕБЕСИ
НЕОПХОДНИ КНИГИ ЗА СЕКОJ КНИГОЉУБЕЦ
КРЕАТИВНА ЕВРОПА
АКЦИИ КОИ НЕ СЕ ПРОПУШТААТ

НОВИТЕТИ
Новата година е воодушевувачко искуство
– како нова книга што jа читаш за првпат.

600

499,Ју Несбе

КРАЛСТВОТО
Двајца браќа во незапирлива битка со сопствените демони и мрачното минато
Рој Опгард живее мирен и едноставен живот, сè додека не се врати неговиот помлад брат, Карл, и
не ги разбуди мрачните настани од минатото. Во малото норвешко село расте напнатоста поради
необјаснивите смртни случаи, а Рој е пред тешка одлука. Ќе успее ли да го заштити алчниот брат
Карл и ќе остане ли лојален на семејството?

5

420

360,Федерика Боско

МИ ВЕЛЕА ДЕКА СУМ
ПРЕЧУВСТВИТЕЛНА
Како да се биде пречувствителен, но и среќен?
Пречувствителноста не е слабост! Таа може да биде твојата тајна моќ. Федерика Боско сиот
живот се соочувала со сопствената пречувствителност. Со објавувањето на својот интимен
дневник, на сите кои размислуваат многу и се грижат премногу им нуди стратегија како да се
ослободат од лошите луѓе и ситуации и целосно да му се радуваат на животот.
6

500

420,Клер Пули

ПРОЕКТОТ АВТЕНТИЧНОСТ
Што би се случило кога сите би ја говореле вистината?
Една обична, бледозелена тетратка ги поврзува животите на неколку ликови откривајќи им
вредна животна лекција. Споделувањето на сопствената приказна во неа драстично им ги менува
животите. Еден по еден, тие ја пишуваат својата вистина, а потоа ја пренесуваат тетратката
понатаму. Тоа им носи ослободување, им ги открива скриените потенцијали и безбројните
можности што ги нуди животот.

7

600

499,Лори Готлиб

МОЖЕБИ ТРЕБА ДА
РАЗГОВАРАШ СО НЕКОГО
Секому му е потребно рамо за плачење
Еден ден Лори Готлиб е психотерапевт кој им помага на своите пациенти да ја дофатат среќата.
Наредниот, и самата има потреба од помош. Како што ги разоткрива проблемите на своите
пациенти, така Готлиб се толкува и себеси. Откривајќи се пред другите, таа преку овие мемоари
ќе ве научи како да се запознаете себеси и да си понудите убав живот каков што заслужувате.
8

340

290,Тошиказу Кавагучи

ПРЕД ДА СЕ ИЗЛАДИ КАФЕТО
Кога би можеле да се вратите во времето, кого би сакале да сретнете?
Според локалната легенда, во Токио постои кафуле кое нуди и нешто друго освен вкусно кафе
– можност за патување во времето. Секако, тоа не е толку лесно. Постојат правила што мора да
се почитуваат, а најважното од нив гласи: можеш да престојуваш во минатото или иднината сè
додека не се излади кафето. Отпатувајте во овој прекрасен роман кој ќе ви отвори нови животни
видици!
9

500

399,Елиф Шафак

ОСТРОВОТ НА ИЗЧЕЗНАТИТЕ ДРВЈА
Магична приказна за припадноста, љубовта и траумата
Ненадмината раскажувачка, Елиф Шафак со оваа приказна нè носи во 1974 г., на островот Кипар,
каде Гркот Костас и Турчинката Дефне се принудени да се разделат. По петнаесетина години
повторно се пронаоѓаат, а потоа, во својот нов дом, се соочуваат со ќерка им која трага по своите
корени. Ќе успее ли да ги најде одговорите слушајќи го нежното шушкање на старата смоква?
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600

499,Робин Шарма

МАНИФЕСТ НА СЕКОЈДНЕВНИОТ ХЕРОЈ
Развијте ја својата духовна слобода и живејте убав живот на херојски начин
Светски познатиот експерт во лидерство Робин Шарма ќе ве инспирира да постигнете
восхитувачки работи. Тој нè научи дека секој човек има своја дарба, а во оваа извонредна книга
со моќни практики ни покажува како таа дарба можеме да ја претвориме во неверојатен успех – и
за себе и за светот. За да постигнете успех каков што постигнале малкумина, учете од најдобрите!

11

420

350,Тим С. Гровер

ПОБЕДУВАЊЕ
Безмилосна формула за резултати какви што не можете ни да замислите
Тим Гровер е експерт за победување во бизнисот, спортот и во секоја друга област во која
битката е безмилосна. Меѓу неговите ученици се вбројуваат Мајкл Џордан, Коби Брајант и Двејн
Вејд. Кога животот ви нуди ваква книга, ви подарува можност да го достигнете највисокото ниво
на успехот. Предизвикајте ја реалноста и примете ја наградата!
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Малком Гладвел

НАДВОР ОД РАМКИТЕ
Интелектуално патување низ светот надвор од
рамките
Што ги прави успешните луѓе поинакви од останатите?
Тие не обрнуваат многу внимание на тоа какви се
другите успешни луѓе, туку се концентрираат на
сопствената природа и работат на свое подобрување и
самонадминување. Низ низа одговори и 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

420,-

Марко Аурелиј

МЕДИТАЦИИ
Темели врз кои треба да се гради
живот достоен за восхит
Филозофско-интроспективните записи на големиот
римски император и филозоф ќе ви помогнат да
се разберете себеси и другите, начинот на кој
функционира светот и универзумот. „Медитации“ е
книга на која многумина ѝ се восхитуваат и од која
учеле многу големи луѓе низ вековите. Откријте зошто!

250,-
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НАСКОРО

Барбара О’Нил

КОГА ВЕРУВАМЕ
ВО СИРЕНИ
Разбрануван океан од емоции
Барбара О’Нил не се плаши да ги разоткрие и
најдлабоките чувства во своите трогателни романи.
Потресна и длабоко инспиративна приказна за две
сестри кои треба да се обединат. Тајните што долго време
биле закопани испливуваат на брегот, каде што ги чека
нова бура – од емоции, од тага по загубата и гнев кон
неправдата.

500

420,-

Барбара О’Нил

УМЕТНОСТА НА
НАСЛЕДУВАЊЕ ТАЈНИ
Кога минатото се ослободува од превезот на
скриените тајни
По загубата на мајка си, Оливија Шо ненадејно
дознава дека наследила стар англиски имот и
грофовска титула. Вознемирена од сознанието, го
напушта Сан Франциско и заминува во потрага по
одговори. Откако открива една вистина, тајните
почнуваат да се разоткриваат и да ѝ се нижат на
вратот како скапоцен ѓердан.

500

399,14

Џорџ Орвел

НИКОЈ И НИШТО
ВО ПАРИЗ И ЛОНДОН
Орвеловата автобиографија – исповед и критика
Класикот на критичката мисла, Џорџ Орвел, отворено и
без трошка самосожалување ги изнесува вистините за
бедата што ја доживеал во Париз и Лондон. Овие искрени
исповеди не се само документ за сиромаштијата што
го угнетува народот, туку се и беспоштедна критика на
општеството кое не презема ништо за нејзино решавање.

Ф. Скот Фицџералд

ГОЛЕМИОТ ГЕТСБИ

НАСКОРО

250

Раскошот и празнината на минатиот век
Незаобиколна книга од Фицџералд, врвно
достигнување во литературата. Гетсби е еден од
најпознатите светски книжевни ликови и прототип на
времето во кое е создаден. Незаборавните забави,
блескавото богатство и љубовта кон убавата Дејзи
зборуваат многу повеќе за празнината на општеството
и на човечките души отколку за раскошот.

250
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600

499,Александра Шаровиќ Атанасовска

ПЛАНУМ
Испланирај ја иднината на креативен начин
Секоја визија во себе содржи потенцијал да биде остварена сè додека е испланирана на совршен начин. Затоа, ова
ново и редизајнирано издание на добропознатиот ПланУМ, му е потребен на секој ум кој сака да го систематизира
секојдневјето и да воведе ред во животот. Ова е воедно планер, агенда, коуч, дневник и мотиватор за секој кој има
амбиција и идеја за личен или професионален развој. ПланУМ е вашиот сигурен пат до успехот!
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НАJЧИТАНИ ВО 2021
КНИГИ СО КОИ НЕ МОЖЕШ ДА ПОГРЕШИШ
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ЗА СИТЕ ДЕЦА –

нова едициjа сликовници Стела и Сани“
“
НАСКОРО

Во новата едиција од пет сликовници ве очекуваат многу забавни,
но и мошне поинакви авантури! Низ страниците на овие возбудливи
приказни има расфрлено љубов и необјасниви случувања.
Повелете внатре и проверете за што станува збор!

ДАЛИ Е ОБИЧЕН ДЕН
ИЛИ РОДЕНДЕН
И да не ви е роденден, замислете си желба
Порано или подоцна, секоја желба се остварува. Ако
вашата желба е необична сликовница, ќе ви се оствари
кога ќе ја земете в раце новата, поинаква сликовница
„Дали е обичен ден или роденден“.

МИСТЕРИОЗНИОТ ОСТРОВ
Приказна што ти избираш како ќе ја читаш
Од еден до целата љубопитност на светот – колку сакаш да
дознаеш што има на мистериозниот остров? Низ страниците
на оваа возбудлива сликовница има расфрлено траги што
те водат во случајот. Следи ги и ќе ја откриеш тајната на
островот на кој се случуваат чудни работи!

250

200,18

СТЕЛА, САНИ И ЈАС
Во сликовницата во која и ти си лик
Замисли дека ти, Стела и Сани треба да го најдете
изгубеното суштество, но никој од вас не знае како
изгледа. Тоа е заталкано некаде меѓу овие страници.
Повели внатре и вклучи се во потрагата!

250

200,-

СТЕЛА, САНИ И
ФАМИЛИЈАТА ФЛАМИНГОСИ
Ќе се сети ли некој да ја разбуди Месечината?
Шшш! Некој доаѓа во кампот на Стела и Сани. Кој би можел
да биде? Тоа е мрзеливата фамилија Фламингоси! Никој
не би рекол дека од членовите на ова ново друштво може
толку многу да се научи. И сè одеше супер, сè додека не се
успа Месечината.

250

200,ЕДНО НЕПОЗНАТО
СУШТЕСТВО
Сакаш ли да откриеш кое е непознатото 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!

250

200,19

СТОПЛИ СЕ
СО ПРИКАЗНИ
За идеално зимско попладне се потребни
добра книга, мека прекривка и топол чаjник.

20

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.

500

399,-

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.

600

460,21

РОМАНИ СО КОИ ОДНОВО ЌЕ ГО ЗАСАКАШ ЖИВОТОТ

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!

450

360,-

Рафаела Жордано

ПРОДАВНИЦА
ЗА ЖИВОТНИ ПРОМЕНИ
Роман 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.

450

350,Рафаела Жордано

ТВОЈОТ ВТОР ЖИВОТ
ЗАПОЧНУВА КОГА ЌЕ СФАТИШ
ДЕКА ИМАШ САМО ЕДЕН
Повторно вљубете се во животот
Со теоријата на мали чекори, Рафаела Жордано ќе ве поведе по патот
на самопрочистувањето и самооткривањето. Книга која ќе ве поттикне и
охрабри и ќе ве научи како секој ден одново да се вљубувате во животот.

320

250,22

Сузан Редферн

ВО ЕДЕН МИГ
Сè може да се случи за еден миг
Потребен е само еден миг за да 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,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 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.

450

340,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.

500

380,23

450

360,-

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,Марио Варгас Љоса

АВАНТУРИТЕ НА
ЛОШОТО ДЕВОЈЧЕ
Таа секој миг може да исчезне не кажувајќи збогум
Во својот обичен живот во саканиот Париз, во свет на лаги и брзи
промени, Рикардо не престанува да го очекува враќањето на
своето лошо девојче. Ќе паднат ли на крај маските и ќе се открие ли
вистинското лице на љубовта?

500

399,-

ЦИКЛУС КНИГИ
„НЕВИДЛИВИОТ“ ОД
ЕРИК-ЕМАНУЕЛ ШМИТ

199

170,24

199

170,-

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.

ХАРУКИ

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

280

230,-

500

380,-

320

240,-

380

299,-

650

499,-

500

390,-

500

380,-

500

390,25

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

450

340,-

340,-

500

380,-

Елена Феранте

ПРИКАЗНА ЗА ОНИЕ
ШТО ЗАМИНУВААТ
И ЗА ОНИЕ ШТО ОСТАНУВААТ

600

450,550

350,26

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?

500

500

600

380,-

380,-

380,-

280

500

300

199,-

350,-

240,-

320

320

400

250,-

350

250,-

250,-

250

199,-

299,-

500

399,27

НАШИТЕ
НЕЗАМЕНЛИВИ
АВТОРИ
Домот е онаму каде што ти е срцето.

28

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!

250

300

250

199,-

250,-

199,-

250

199,-

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

280

199,-

350

270,-

300

230,-

230,29

Агрон Усеини

ОВИРИУМ
Во научнофантастичниот свет на Овириум
Во светот на Овириум, смртта е новиот спасител. Првиот дел
од серијалот за овој чуден универзум нуди неверојатно читачко
искуство. Смртта се соочува со човек кој ќе ги сруши сите правила
што таа ги познава. Што ќе значи „Овириум“ за протагонистот Матеј,
а што ќе значи Матеј за тебе?

350

290,-

Наташа Сарџоска

ТРАМОНТАНА
Животот се полни целосно токму во празнината.
Има убавина и во неприпаѓањето. Во тоа да бидеш етер. Да бидеш
трамонтана – каталонскиот ветер кој носи сè пред себе. Наташа
Сарџоска пишувајќи за празнината, нè носи отаде празнината.

300

250,-

250

199,30

250

200,-

300

250,-

НОВО

Игор Џамбазов

ПРИСОБРАНИ ДЕЛА
Од нашиот пријател за сите пријатели
Сите животни приказни на Игор Џамбазов, екслузивно
подготвени во еден пакет! Подарете забава и мудрости
извлечени од животот на незаменливиот Џамбазов!

1799,-

350

250,-

399

290,-

299

250,-

400

400

320,-

320,-

299

250,-

Виолета Танчева-Златева

КАПЕ ВРЕМЕТО
Илјада чувства во еден стих – илјада стихови за
нијансите на едно чувство
Секоја збирка поезија од Виолета Танчева-Златева
е доказ за нејзиното исклучително поетско пеење
и неисцрпната инспирација. Овие стихозбирки се
насобрани чувства изразени преку зборови што секој
треба да ги доживее на свој начин.
200

150,-

200

150,31

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,-

КОСТА
ПЕТРОВ

199,-

199,-

299

250,-

199,-

Петре М. Андреевски

НЕБЕСКА ТИМЈАНОВНА

200

160,32

350

270,-

350

260,-

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.

300

300

250,-

350

270,-

300

240,-

250,-

399

280

199,-

250

250,-

199,-

250

190,-

250

130,33

ЗА НОВИ ШАРЕНИ АВАНТУРИ
животни, еднорози, диносауруси

150

99,-

200

170,-

200

170,34

300

250,-

200

170,-

200

170,-

200

170,-

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

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?

300

Венко Андоновски

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

250,35

СЛЕДИ ГИ
ТРАГИТЕ ДО
ДОБАР ТРИЛЕР
Книгите се опасни – можат да ти го променат животот.

36

СТИГ

ЛАРСОН
Авторот кој предизвикува морници од
страв, но и од воодушевување.

500

420,-

500

420,-

500

420,-

Мистеријата од минатото и аномалиите на современиот општествен поредок
Пристигнува новото издание од омилениот криминалистички автор Стиг Ларшон. Возбудлива
трилогија во која се вкрстуваат детективската приказна, семејната драма и љубовта, обоена во
мрачните бои на финансиските интриги и омразата.

37

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

ПСИХОЛОШКИ ТРИЛЕРИ

380,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

340,-

38

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?
Kога 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?

450

350,-

400
Во ова соседство
не играат игри само
сопружниците. Во ова
соседство, секој има своја тајна.

400

290,-

320,-

К. Џ. Тјудор

ЧОВЕКОТ ОД КРЕДА
Трилер кој остава без сон

420

299,-

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!

450

340,-

450

340,39

ЈУ

НЕСБЕ
Целата книжевна моќ на најпознатиот
скандинавски писател на црниот роман
е концентрирана во неговите мрачни
приказни.

ЈУ НЕСБЕ

СЕРИЈАЛ ХАРИ ХУЛЕ
КРИМИ-РОМАНИ

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

380,500

380,-

500

360,40

500

360,-

500

360,-

500

360,-

ПОСВЕТИ СЕ
СЕБЕСИ
Книгите jа осветлуваат патеката на иднината
поплочена со соништа.

41

ДЕЈЛ

КАРНЕГИ
Серијал за успехот базиран врз
докажаните принципи поставени
од Дејл Карнеги, лидерот кој ги
менува животите на милиони луѓе.

комплет

999,-

320

270,-

320

270,-

320

270,-

320

270,-

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

299,42

400

290,-

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,-

400

320,-

450

350,-

400

320,-

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

290,43

ЏОРДАН ПИТЕРСОН
Највлијателниот интелектуалец на денешницата
Питерсон им помага на милион читатели да воведат
ред во хаосот на своите животи. Неговите стратегии
ќе ви помогнат да најдете значење и цел, дури и
кога изгледа невозможно. Питерсон резимирајќи
ја вредната етичка, психолошка и философска
мудрост, успева да ги дефинира правилата кои ќе
ве поведат на патот кон вашето најсуштинско јас и
ќе го разбудат вашето Битие!

500

500

399,-

380,-

Робин Шарма

КЛУБОТ 5 НАУТРО
Применувајте го начинот на кој мудрите луѓе
ги почнуваат своите утра
Преку восхитувачка – и честопати забавна – приказна во која
главните актери се борат да ги надминат своите лични проблеми
и се среќаваат со еден ексцентричен тајкун кој станува нивен
таен ментор, „Клубот 5 наутро“ ќе ве запознае со - начинот на кој
големите и мудри луѓе ги почнуваат своите утра за да постигнат
зачудувачки резултати.

500

380,-

299

250,44

380

280,-

320

250,-

320

250,-

400

290,-

Вилијам Х. Мекрејвен

КОДЕКСОТ НА ХЕРОИТЕ
Ако сакате да бидете херој, тоа е лесно.
Само вршете си ја должноста!
Уште една инспиративна книга за доблестите на
секојдневните херои од популарниот автор на Намести си го
креветот! Потсетник дека насекаде околу нас постојат херои
слични на оние кои Мекрејвен ги среќавал во својот живот.

250

280

199,-

220,-

Кодексот на хероите не е сложувалка или некоја тајна порака.
Не е шифра, таен јазик или некаква загатка. Тој е збир од
непишани правила за однесување, лекции за доблеста кои
стануваат темел на нашиот карактер додека градиме животот
вреден за почит.

Норман Винсент Пил

МОЌТА НА ПОЗИТИВНОТО
МИСЛЕЊЕ
Позитивните мисли водат кон урамнотежен живот

400

320,-

250

190,-

Овој практичен водич за решавање на секојдневните
проблеми е најпознатото дело на Норман Винсент
Пил. Со многу примери ќе ви покаже дека позитивниот
пристап води кон богат и спокоен живот, ќе ви
ги насочи мислите на вистинскиот пат и ќе ви ја
наштелува душата.

400

320,-

350

250,-

450

380,-

400

320,45

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,-

450

280

560

350,-

199,-

380,-

280

280

400

280

220,46

450

350,-

220,-

299,-

220,-

НАСКОРО

Александра Кацарски

УМЕТНОСТА НА КАРИЕРНИОТ
МЕНАЏМЕНТ
Водич за извонредна кариера
Без разлика дали ја барате својата прва работа, сакате да ја
смените моменталната кариера или се обидувате да изградите
привлечни кариерни патеки за вашите вработени, ова авторско
дело претставува ваш личен кариерен советник, изобилувајќи
со практични информации и одговори кои ќе ви бидат
потребни на патот до вашата совршена работа.

СПЕНСЕР ЏОНСОН
Басни за големи успеси
Едноставни приказни со метафорични ликови кои ги користат
многумина во своите секојдневни и професионални животи. „Кој
го здипли моето сирење“ и „Излез од лавиринтот“ се водичи за
пронаоѓање на вистинската цел во животот, но и ризница на совети
за справување со проблемите и приспособување на промените.
320

250,-

250

199,-

350

250,-

320

250,-

250

190,-

250

190,-

400

299,-

400

299,-

400

320,-

450

350,-
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КНИГИ ШТО ЌЕ ТИ ПОМОГНАТ ДА ГО НАЈДЕШ СВОЈОТ МИР

САДГУРУ
Обликувајте ја вашата судбина
Замислете ја сопствената карма како
сложувалка. Сите делови се нијанси од
вашата душа. Препознајте ги и наредете ги
на вистинското место. Само така таа добива
смисла. Препуштете му се на Садгуру да ве
води. Заедно со него, бидете она што сте во
својата внатрешна состојба.
420

340,-

400

290,-

500

340,48

280

199,-

500

360,-

500

399,-

380

290,-

280

199,-

250

190,-

Отец Милан Ѓорѓевиќ

PHILOSOPHIA CHRISTIANA
Философско толкување на времето и
општеството во кое живееме
Оваа монографија на читателите им нуди
неколку интригантни текстови што ги толкуваат
богословско-философските проблеми од
минатото на европската мисла, како и одговори
насочени кон прашања што ги поставува
современото општество во кое живееме.
300

250,-

380

380

290,-

380

290,-

290,-

комплет

1000,-

350

270,-

380

290,-

Нил Доналд Волш

РАЗГОВОРИ
СО БОГА

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!

49

ИСТРАЖИ ГО ЧОЕКОВИОТ УМ

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,-

50

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.
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
Франсеск Миралјес во своите книги ја впива
јапонската тајна за долговечност. „Икигаи“ ќе ви
покаже како да живеете живот вреден за живеење,
а „Ваби-саби“ преку приказна ќе ви објасни како
да наоѓате убавина во секој миг.

320

250,320

240,-

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

290,400

290,-

320

250,51

НАУЧЕН ВРЕМЕПЛОВ
500

380,500

380,500

380,-

650

490,52

500

380,-

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,-

СО СЕКОЈА КНИГА ПОБЛИСКУ ДО ЦЕЛТА

Тони Робинс

790

650,-

400

320,-

990

750,-

450

380,-

600

480,-

450

340,-

400

320,-

450

360,-

600

499,-

450

350,-

500

350,53

НЕОПХОДНИ
КНИГИ ЗА СЕКОJ
КНИГО УБЕЦ
Страници од кои започнува сета убов кон книгите.

54

450

350,-

199

150,-

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.

250,55

ИСАК АСИМОВ

380

299,-

380

290,-

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

220,56

Џелалудин Руми

ГОЛЕМАТА ЦРВЕНА
КНИГА 2
Стихови за сеопшта љубов

350

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.

280,-

350

270,-

150

120,-

199

150,-

280

220,-

199

150,-

250

190,-

199

99,57

КРЕАТИВНА
ЕВРОПА
Подвижна магиjа.

58

Адријан Телешпан

ГРОБИШТАТА
За сите кои трагаат по слободата

НАСКОРО

Зад сета бруталност и саркастичен хумор, оваа книга нè поучува дека
среќата се крие во љубовта кон себе и другите. Искрен до коска,
Адријан Телешпан отворено зборува за табуата што сите ние ги
избегнуваме. Уморен од себедокажувањето и сиромаштијата, Адријан
Грин одлучува да се пресели во Лондон, надевајќи се дека нема
повторно да се соочи со предрасудите...

400

320,Ниша Долан

ВОЗБУДЛИВИ ВРЕМИЊА
Секогаш и во сите времиња – најпотребна е љубовта
Ниша Долан ни подарува билет до интимниот живот на Ејва, Иркинка
која заминува во Хонгконг во потрага по среќа. Но среќата не е нешто
што може да се најде, туку нешто што треба да се создаде. Љубовта е
патот до неа. Со сите тешкотии што ги носи модерниот начин на сакање
и живеење, треба да се пронајде вистинскиот пат што води до неа.
450

НАСКОРО

360,Итало Калвино

ИТАЛИЈАНСКИ БАЈКИ
Магија и мистерија во прекрасна форма
Сета мистичност на волшебниот свет е собрана во бајките на Итало
Калвино. Оваа книга е книжевно богатство за сите возрасти. Вдомете
ги необичните приказни во својата душа и почувствувајте ја магијата.

59

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,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,-

Туве Јансон

ШАПКАТА НА ВОЛШЕБНИКОТ
Мистериозната шапка на Муминтрол
Во земјата на Мумините се случува нешто необично. Еден
пролетен ден наоѓаат висока, црна шапка која има волшебна
моќ. Сè што ќе се стави внатре се преобразува во нешто друго.
Возбудлива приказна за едно прекрасно и чудесно лето кое
семејството на Мумините никогаш нема да го заборави.
60

280

199,-

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

240,-

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,ЖЕЛБАТА НА ЕЖОТ
Сите сме различни, а тоа нè прави прекрасни

280

199,-

Колебливото еже живее осамено во својата куќичка во шумата. Со денови се
охрабрува да ги покани животните да го посетат, но стравот постојано победува.
Не плашете се од неговите боцки. Прифатете ги разликите и уживајте во новото
пријателство!

280

199,-

350

280,-

280

199,-

450

320,-

380

250,61

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

499,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?!

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

62

300

230,-

3 НАСЛОВИ ЗА 499 ДЕНАРИ

63

5 НАСЛОВИ ЗА 499 ДЕНАРИ

64

65

