19.7. - 20. 8.

Носи нови наслови,
попусти и распродажба

ПОПУСТ ДО -70%

ЛЕТЕН ФЕСТИВАЛ НА КНИГАТА 2022
СЕКОЈА СТРАНИЦА – НОВА СТАНИЦА
ВТОР КНИЖЕВЕН БРАН:
НОСИ НОВИ НАСЛОВИ, ПОПУСТИ И РАСПРОДАЖБА
Новиот книжевен бран од ТРИ ве заплиснува! Носи попусти свежи како
летен дожд.
Кога летото е во својот полн ек, душата е жедна... по нови наслови и многу
книги. А кога душата зборува, никогаш не игнорирајте ја. Секогаш слушајте
ги нејзините желби. Тие се патот до незаборавно лето, а и до среќата.
Изгасете ја жедта за добри книги со вториот бран на Летниот фестивал на
книгата:
– Со нови извонредни книги кои ќе пристигнат по фестивалски цени
– Со збогатена понуда од 3 наслови за 499 денари
– Со збогатена понуда од наслови по 99 денари
Во измешаниот џагор на гласови, бранови и шушкањето на зрната песок,
вклучете го и одѕвонувањето во ушите на дијалогот со омилените ликови.
Книгата е она што е ветрето за летото, а каминот за зимата. Разгледајте ја
целата понуда и нека ве наврнат прекрасни наслови!

СТАНИЦА БР. 1

ЗАЛИВОТ НА

НОВИТЕТИ

3

199

179,-

СЕКОЈА СТРАНИЦА, НОВА СТАНИЦА
Дневникот на прочитани книги заслужува да го има секој страстен читател.
Во него ќе може да ги запишува сите книги што ги чита, да си ги запишува омилените цитати,
да црпи инспирација од зборовите на најголемите автори, да води евиденција за прочитаното,
но да развива идеи и за свој роман.

Обезбедете си го овој необичен дневник по цена од 99 денари
со секоја купена книга!

4

500

420,-

ТЕСА БЕЈЛИ

СЕ СЛУЧИ ЕДНО ЛЕТО
Романса на летото
Кој не сака добра романтична комедија? Теса Бејли пишува приказна за една бунтовна,
влијателна девојка која постојано е следена од папараци. Но кога ситуацијата ќе излезе од
контрола, нејзиниот очув ја праќа далеку од очите на јавноста, во едно зафрлено место во кое не
може да најде никаква разонода. И токму таму ќе го запознае незаборавниот рибар... Е па, оваа
романса ќе ни се случи токму ова лето!

5

320

270,-

КАРСТЕН ХЕН

ЧОВЕКОТ КОЈ ШЕТА КНИГИ
Топла приказна за нераскинливата врска на книгите и луѓето
Замислете дека постои човек кој разнесува книги низ градот. Замислете колку приказни износил
во својот ранец. Колку животи променил. Тој постои. Во прекрасната емотивна приказна на
Карстен Хен, која почнувајќи од ова лето ќе ни ги гали читачките души. Овој магичен роман е
идеален подарок за сите книгољупци, совршена книга за секој библиофил.

6

500

420,-

АЛИСА КОЛ

КОГА НИКОЈ НЕ ГЛЕДА
Што вели шестото сетило, ќе се открие ли загатката?
Алиса Кол е мајстор за испреплетување на неколку интересни приказни во една. Нејзината Синди
Грин е родена и порасната во Бруклин, во маало кое одеднаш почнува да се менува, а соседите
што ги познава цел живот прекуноќ исчезнуваат. Тогаш се појавува Тео, новиот сосед чија дружба
носи виор од параноја и страв. Зошто? Откријте во овој роман!

7

690

580,-

БЕСЕЛ ВАН ДЕР КОЛК

ТЕЛОТО ПАМЕТИ
Излекувајте се од стресот и почувствувајте ја внатрешната промена
Траумата може да го претвори целиот свет во собир на вонземјани, вели истакнатиот светски
експерт Бесел ван дер Колк. Истражувајќи иновативни начини за нејзино лекување, тој ни
покажува како траумата ги преобликува телото и мозокот намалувајќи ни ја способноста за
самоконтрола, доверба и исполнет живот. Со помош на неговите техники можете да го сфатите и
да го надминете трауматскиот стрес и конечно да ѝ се препуштите на среќата.

8

420

320,-

ИЧИРО КИШИМИ И ФУМИТАКЕ КОГА

ХРАБРОСТА ДА СЕ БИДЕ СВОЈ
Прашањето не е во тоа каков е светот, туку во тоа каков си ти.
Милиони луѓе веќе ја прочитаа и ги почувствуваа придобивките од мудроста сместена меѓу
кориците на оваа книга. Таа им покажа како да ги ослободат својата неспознаена моќ и
храброста да се биде својата најдобра и најискрена верзија. Користејќи ги теориите и техниките
на Алфред Адлер, еден од најбрилијантните умови на психологијата, и вие ќе успеете да го
искористите овој јапонски феномен во своја полза.

9

500

420,-

ВЕКС КИНГ

ДОБРИ ВИБРАЦИИ, ДОБАР ЖИВОТ
Љубовта кон себе е баласирање меѓу прифаќањето на себеси онакви какви што сте,
иако знаете дека заслужувате подобро, и работењето да го постигнете тоа
Надминувајќи ги животните препреки и пишувајќи за нив со мудроста од личното искуство, Векс
Кинг стана извор на надеж за илјадници луѓе, а ќе ви помогне и вам. Ако го промените начинот на
кој мислите, зборувате и дејствувате, ќе почнете да го менувате светот. Зашто зборовите можат да
повредат, но можат и да излечат. Векс Кинг ги користи за да го разубави животот на многумина,
па зошто да не го правите тоа и вие?

10

ЈАНА КАПРИ И ЧАРАН ДИЈАЗ

ОСТАНИ ПОЗИТИВЕН СО
МАРКО АУРЕЛИЈ
Живејте со внатрешен мир на еден стоик
Кога работите течат совршено, оваа книга ќе ви помогне
да го задржите духовниот мир. Но кога ќе тргнат наопаку
– во семејството, љубовта, социјалните односи, работата –
овие пораки ќе ви помогнат да им пристапите од поинаква
перспектива и да ја издигнете својата свест. Само со
таква свест ќе можете да се самосознаете и да стекнете
храброст за надминување на проблемите и страдањето.

280

230,-

ЈАНА КАПРИ И ЧАРАН ДИЈАЗ

ОСТАНИ СПОКОЕН СО СЕНЕКА
Среќно психолошко-филозофско патување до
среќата
Не грижете се, сите понекогаш се чувствуваме
разочарано и немотивирано, но само малкумина
успеваат мудро да се справат со тоа. Одговорите на
животните прашања што ве мачат ги знае еден од
најголемите филозофи на светот, Сенека. Што ако
некој ги приспособи неговите мисли на сегашниот
живот и ви овозможи да го најдете внатрешниот мир?
Јана Капри и Чаран Дијаз го сторија токму тоа во оваа
книга.

280

230,11

300

250,-

ОСКАР ВАЈЛД

СЛИКАТА НА ДОРИЈАН ГРЕЈ
Генијот трае подолго од убавината.
Воодушевен од својот исклучителен портрет насликан од Бејзил Холвард, Доријан Греј ја нуди
својата душа во замена за вечната младост и убавина. Споредувајќи ја убавината на портретот
со својата внатрешна грдотија, Доријан Греј нè учи на важна животна лекција. И додека тој стои
исправено пред нас, а Бејзил Холвард го слика, пред нив се руши целата стварност, за на крајот
оваа книга да стане огледало на нашата преобразба.

12

НАСКОРО

ХАРУКИ МУРАКАМИ

ХРОНИКА НА ПТИЦАТА НАВИВАЛКА
Во ритамот на потрагата по значајните нешта и криковите на птицата навивалка
Триесетгодишниот Тору Окада го напушта работното место за да размисли што сака да прави во
животот. Сопругата Кумико, со која скромно живеат во еден мирен кварт, го поддржува во тоа.
Но одеднаш се случува пресврт. Откако ќе им исчезне мачорот, потрагата на Тору Окада ќе мора
да се прошири. Зашто ненадејно и без збогум, заминува и Кумико. А во неговиот живот влегуваат
необичната девојка од соседството и чудните сестри Кано, кои му помагаат во потрагата. Но
наместо да се решат, работите уште повеќе се заплеткуваат. Дали птицата навивалка така ја
навива пружината на светот?
13

НАСКОРО

К. Џ. ТЈУДОР

ДЕВОЈКИТЕ ШТО ГОРАТ
Добре дојдовте во опседнатото село
Еден необичен свештеник се сели во мало англиско место за кое наскоро открива дека е
опседнато – и во минатото и во сегашноста се случуваат многу загадочни исчезнувања и умирања.
А мрачните тајни не се чуваат случајно. Вистината секогаш тешко излегува на виделина, особено
кога секој има нешто и некого да заштити и кога не постои ни најмал знак за доверба. Имајте на
ум дека најсомнителен е токму оној кој се плаши да се довери.

14

НАСКОРО

САЛИ РУНИ

ПРЕКРАСЕН СВЕТУ, КАДЕ СИ
По еден прекрасен свет во секоја прекрасна душа
Сали Руни е името што многу често го сретнуваме на светските топ-листи. Оваа нејзина приказна
е за Алис и Феликс, Ејлин и Симон, млади луѓе кои животот ги подготвува за тешкотиите што
следуваат. И додека на сите им става по една торба грижи на грбот, секому со различна тежина,
не заборава да им стави и од магијата на животот. И секако, мапа до прекрасниот свет што
допрва го откриваат!

15

НАСКОРО

ЛУЕН РАЈС

КУТИЈА СО СЕНКИ
За да се наежите од страв
Откако една позната уметница ќе биде нападната во својот дом, не може да верува повеќе
никому. Особено не на својот сопруг, во кого се сомнева. Колку далеку е подготвена да оди за да
ја открие вистината? Понекогаш човек не сака да ги следи знаците на својата интуиција, зашто
знае дека водат до разочарување.

16

НАСКОРО

КЛЕР МЕКИНТОШ

ЗАЛОЖНИЦИ
Ќе спасите илјадници непознати животи или еден, на човекот кој ви значи најмногу?
Која е вистинската одлука? Одговорот го носи Клер Мекинтош во клаустофобичниот трилер
сместен меѓу тесниот простор во еден авион. Има уште 12 часа до слетувањето. Многу работи
може да се случат за 12 часа, а и за четири, додека без здив ја читате оваа мистерија.

17

НАСКОРО

КРИСТЕН ХЕЛМСТЕТЕР

КАФЕ-МУАБЕТ СО СЕБЕСИ
Бидете си свој советник по 5 минути на ден и остварете ги соништата
Кафе-муабетот со себеси ја вивна Хелмстетер до успехот што отсекогаш го посакувала. А сега ви го
открива и вам. Секој од нас наутро го пие својот филџан кафе или чај. Ако од тие мигови направите
ритуал и го обедините со саморазговор и позитивни афирмации, за многу краток период ќе сфатите
дека со сопствените мисли сте способни да направите ремек-дело од својот живот.

18

НАСКОРО

МАДЛИН МИЛЕР

КИРКА
Одново исткаена приказна за старите богови и новите предизвици
Прекрасната волшебничка Кирка, ќерка на најмоќниот Титан и бог на Сонцето, треба да докаже дека женската
сила во светот со кој владеат мажите е незапирлива. И ќе успее во тоа. Но во меѓувреме си го навлекува гневот
од луѓето и од боговите. Додека се премислува дали да остане меѓу боговите или да замине со смртникот во
кој е вљубена, страниците на оваа книга ве освојуваат со волшебничките моќи на Мадлин Милер.

19

СТАНИЦА БР. 2

БРЕГОТ НА НАЈУБАВИТЕ

РОМАНИ

20

Али Хејзелвуд

ЉУБОВНА ХИПОТЕЗА
Еден мал експеримент може да се претвори во
катастрофа, или во светско откритие
Олив Смит, докторантка на еден од најдобрите оддели
за биологија, се сомнева во длабочината на денешните
романтични врски. Но на својата најдобра другарка мора
да ѝ докаже дека е среќно вљубена во некого. Тој некој, ни
помалку ни повеќе, е Адам Карлсен, професорот познат
како супер ѕвезда на катедрата, кој ѝ станува лажно момче.
Одеднаш малиот експеримент станува лесно запалива
материја што ги фрла во вода сите прецизно пресметани
теории за љубовта.

500

420,-

Иви Данмор

ПОКОРУВАЈЌИ ГО ВОЈВОДАТА
Таа ја ризикува својата иднина за него, а тој го губи
своето место во историјата заради неа
Англија, 1879 година. Анабел Арчер се изборува за место
на Оксфорд. За да возврати за добиената стипендија,
мора да го поддржи движењето за глас на жените. Нејзина
должност: да ги придобие мажите да се залагаат за
женските права. Нејзина цел: Себастијан Деверо, војводата
од Монтгомери. Нејзин предизвик: да не попушти пред
моќната привлечност на војводата, која е невозможно да се
игнорира.

500

420,21

СПЕЦИJАЛНА
ЦЕНА

Миранда Каули Хелер

ХАРТИЕНАТА ПАЛАТА
Растргнатоста меѓу желбата и сигурноста
Хартиената палата е викендичка што педесетгодишната Ел и нејзиното
среќно семејство ја посетуваат секое лето. Освен што е извор на убави
семејни спомени, ова место е и чувар на тајната на Ел и страсната ноќ
што ја минува со стариот пријател од детството. Ел е пред судбоносна
одлука. Но за да ја откриете, прво треба да минете низ емотивна бура и
да стигнете до поуките.

500

320,Барбара О’Нил

КОГА ВЕРУВАВМЕ ВО СИРЕНИ
Разбрануван океан од емоции
Барбара О’Нил не се плаши да ги разоткрие и најдлабоките чувства
во своите трогателни романи. Потресни и длабоко инспиративни
приказни за луѓе кои треба да се обединат. Таа секогаш проникнува
до тајните што долго време биле закопани, помагајќи им да испливаат
на брегот, каде што ги чека нова бура – од емоции, од тага по загубата
и гнев кон неправдата.

500

399,Барбара О’Нил

УМЕТНОСТА НА НАСЛЕДУВАЊЕ
ТАЈНИ
Луѓето го гледаат само тоа што сакаат да го видат.
Оливија Шо, уредничка на едно од најугледните списанија
за храна во Америка, одеднаш дознава дека наследила стар
англиски имот и титула. Соочена со смртта на својата сакана
мајка, 38-годишната Оливија одеднаш станува грофица
обременета од товарот на своите предци, но и на многу
мрачни тајни скриени во напуштениот замок.
22

500

399,-

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, чии ужаси ќе ја стават на тест нивната љубов. Грција во старо
време на богови и јунаци. Сега сте во ново време пред извонредна
книга која веќе го освои светот.

500

399,-

Елена Феранте

ПРИКАЗНА ЗА ИЗГУБЕНОТО
ДЕВОЈЧЕ
Неверојатно финале на силната пријателска врска
Двете жени се бореа да избегаат од маалото во кое пораснаа. Елена се омажи и се пресели, објави неколку книги,
но се врати во Неапол за да биде со мажот што го сака. Од друга страна, Лила никогаш не успеа да се ослободи од
своето минато. Иако сиот живот се обидуваше да го избегне, сега станува незапирлив водач во тоа окружување и
успешен претприемач. Сѐ до кобниот ден...

600

480,-

600

450,-

600

450,23

Казуо Ишигуро

КЛАРА И СОНЦЕТО
Што значи да се сака?
Клара е еден од човеколиките роботи што родителите им ги купуваат
на децата за да им овозможат друштво и поддршка. Во мигот кога
четиринаесетгодишната Џози ќе ја избере за своја пријателка, односот
меѓу роботот и човекот добива друга димензија, а оваа книга станува
преиспитување на емоциите.

500

399,Казуо Ишигуро

НИКОГАШ НЕ ОСТАВАЈ МЕ
Потресна приказна со дистописки призвук

450

360,-

380

250,-

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?

Итаф Рам

ЖЕНАТА НЕ Е МАЖ
Приказна за непокорниот дух на жените
Раскажувајќи за традицијата и честа, оваа книга е интимен поглед во
строгиот и затворен свет на арапската жена, за замолчувањето и срамот
среде општоприфатената покорност. Палестина, 1990 и Бруклин, 2008
година. Две приказни за две жени, еднакво замолчувани, но и еднакво
амбициозни и храбри да се изборат за себе.

500

420,24

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!

380

450

290,-

340,-

450

340,26

500

399,-

450

340,-

500

380,-

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!

340

290,-

Клер Пули

СПЕЦИJАЛНА
ЦЕНА

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.

500

340,-

СПЕЦИJАЛНА
ЦЕНА

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 својот роден град Базил 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

299,27

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.

420

360,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,-

СПЕЦИJАЛНА
ЦЕНА

Виржини Грималди

ВРЕМЕ Е ПОВТОРНО ДА ГИ
ЗАПАЛИМЕ ЅВЕЗДИТЕ
Од брза одлука до животна лекција

450

299,28

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!

Дилија Овенс

ДЕВОЈКАТА ОД МОЧУРИШТЕТО
Ода за убавината и моќта на природата
Босоногата Каја Кларк останува да живее сама во куќичката крај
мочуриштето, дружејќи се со галебите во близина на Баркли Коув,
тивко гратче на брегот на Северна Каролина. Додека ги поминува
деновите истражувајќи го мочуриштето знае дека си е доволна
самата себеси… Сè до едно октомври утро, кога полиција ќе го
пројде безживотното тело на Чејс Ендруз, а мештаните веднаш ќе се
посомневаат во загадочната Каја.

СПЕЦИJАЛНА
ЦЕНА

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 се вљубува во еден богат странец, но кога ќе открие
дека е бремена и дека нејзиниот љубен е оженет, одбива да биде
откупена. Одлука која го означува почетокот на една драматична сага за
многу генерации.

600

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

450

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.

340,29

Скалест

попуст

30

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,-

СПЕЦИJАЛНА
ЦЕНА

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

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

360,31

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,-

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.

Кели Естиз

ДЕВОЈКАТА ШТО ПИШУВАШЕ НА СВИЛА
Некои историски приказни се вдомуваат во нас и стануваат дел од
историјата на нашето постоење
Оваа брилијантна книга е потресна приказна за две жени поврзани со времето
и судбината. Осветлувајќи го минатото со сета негова суровост и убавина, Кели
Естиз создава еден од најнежните романи на светот. Фрлете се на читање,
препрочитување, живеење на еден ваков роман!

450

Патрик Зискинд

340,-

ПАРФЕМ
Мириса на трилер класика

350

280,32

Фантастично четиво кое со децении читателите го вбројуваат во најдобрите книги
што некогаш ги прочитале. Приказна која открива што се случува во умот на еден
човек кој слепо ја следи својата безумна страст, која ги затапува сите други сетила.
Авторот Патрик Зискинд, пак, е човекот кој докажува дека страста кон пишувањето
може да создаде ремек-дело.

СВЕТСКИ БЕСТСЕЛЕРИ ПО

СПЕЦИJАЛНА
ЦЕНА

33

500

299,-

500

500

340,-

320,-

500

450

299,34

450

220,-

299,-

380

220,-

600

450

280,-

420

399,-

299,-

500

250

320,-

150,35

500

399,-

299,-

280

399,-

320

320

199,-

500

250,-

250,-

350

280

250,36

500

220,-

600

299,-

300

240,-

400

299,-

СТАНИЦА БР. 3

ЛАГУНА НА

ДОБРОТО
ЧУВСТВО

37

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.

600

499,Мари Кондо

МАГИЈАТА НА РАСЧИСТУВАЊЕТО
Јапонската тајна на расчистувањето што ќе ви го смени
животот
Јапонската експертка за расчитување Мари Кондо со своите
инспиративни методи секојдневно им ги менува животите на луѓето.
Зашто зборува за расчистување на едно поинакво ниво што ќе ви
докаже дека средувањето на просторот има неизмерен ефект врз
целиот ваш живот.

320

270,Штефани Штал

ДЕТЕТО ВО ТЕБЕ МОРА ДА
СИ ГО НАЈДЕ СВОЈОТ ДОМ
Прирачник за себепронаоѓање
Штефани Штал низ психолошка призма ќе ѕирне во вашите
најдлабоки спомени и ќе ви помогне да го пронајдете
детето во себе. Вдомете ги своите најискрени емоции и
почувствувајте ја промената со оваа книга, која е клуч за
решавање на (речиси) сите проблеми.
450

350,38

ЛУЈЗА ХЕЈ

Исполнете се со оптимизмот на Лујза Хеј
Со Лујза Хеј и нејзините инспиративни книги ќе се исполните со оптимизам, со
верба дека можете да постигнете сѐ што ќе посакате. Уживајте во нејзините
наративи и ќе се научите да уживате во чудното наречено: живот!

280

400

560

220,-

299,-

380,-

Ако знаете како убаво да ја спакувате сегашноста, таа ќе ви биде вистински
подарок. Франсеск Миралјес во своите книги ја впива јапонската тајна за
долговечност, но и клучот со кој повторно може да се отвори вратата на моментот.
Запознајте ја јапонската умешност во секој миг да наоѓаме убавина, но и секој миг
да го направиме незаборавен, да уживаме во него и да го цениме како скапоцен и
неповторлив.

320

250,-

320

240,-

ФРАНСЕСК
МИРАЛЈЕС

320

250,39

СТАНИЦА БР. 4

ШУМАТА НА

ТРИЛЕРИТЕ

40

ЈУ

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

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?

600

450,-

500

360,-

500

360,-

500

360,-

500

360,-

500

380,-

500

380,41

Стиг Ларсон

ДЕВОЈКАТА СО ТЕТОВАЖА НА ЗМЕЈ
Еден од најпопуларните психолошки трилери
на сите времиња
Интернационална трилер сензација – Стиг Ларсон во својата
трилогија комбинирајќи ги убиството, мистеријата, фамилијарната
сага и љубовната приказна создаде интригантно, но и комплексно
ремек-дело во жанрот психолошки трилер и свет во кој луѓето се
она што фантазијата е за митологијата – свет полн со темнина и
корупција.

500

Тана Френч

420,-

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.

СПЕЦИJАЛНА
ЦЕНА

500

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.

42

500

299,-

СПЕЦИJАЛНА
ЦЕНА

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.

450

280,400

400

320,-

290,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

299,Карен М. Мекманус

ЕДЕН ОД НАС ЛАЖЕ
Сега и популарен серијал на Нетфликс
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

340,43

СТАНИЦА БР. 5

ВРВОВИТЕ НА

ЛИЧНИОТ
РАЗВОЈ

44

500

420,Даниел Х. Пинк

ПОРИВ
Луѓето имаат внатрешен порив да остварат побогат и посреќен живот
Пинк открива каде се разминуваат науката и бизнисот и како тоа влијае врз секој аспект на
животот. Преку досетливи и изненадувачки техники, ни ги претставува трите елементи на
вистинската мотивација – автономија, мајсторство и намера, и ни дава практични начини за
нивна примена со цел да го смениме начинот на размислување, а со тоа и целиот живот. Луѓето
постигнуваат најдобри резултати кога се мотивирани однатре, а не однадвор.

45

РОБИН ШАРМА
#1 НАЈПРОДАВАНИОТ СВЕТСКИ АВТОР
Робин Шарма, експертот за насочување на
мислите, денес е еден од најпродаваните
автори на светот. Неговите 12 книги се
продадени во над 20 милиони примероци
и во над 96 земји. Гуру за секојдневниот
живот, за успехот, за мудроста – наменет
за најкреативните, најпродуктивните и
најамбициозните. Почнувајќи од омилената
инспиративна класика на светско ниво,
„Калуѓерот што го продаде своето ферари“
па сè до последниот „Манифест на
секојдневниот херој“ Шарма е доказ дека
ние самите сме креатори на својата судбина.

600

499,380

500

250,-

380

280,46

380

290,-

320

250,-

380,-

320

250,-

400

290,-

СПЕЦИJАЛНИ
ИЗДАНИJА
Ведрана Стојановска

МОЈ ЛИЧЕН РАЗВОЈ
Уникатна планер-книга за личен развој
Ако сакате да се самозапознаете,
да проучите како функционираат
вашите мисли и емоции, тежнеете кон
личен развој, потребни ви се насоки
што неизбежно водат кон успех. Ако
сакате да воведете позитивни навики,
сакате да направите извонредно дело
од својот живот, тогаш започнете со
промената и обезбедете си го
„Мој личен развој“ веднаш!

790

690,-

Александра Шаровиќ Атанасовска

ПЛАНУМ
Испланирај ја иднината на креативен начин
Секоја визија во себе содржи потенцијал да биде
остварена ако е испланирана на совршен начин.
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!

600

499,47

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!
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

290,-

320

250,-

320

250,-

320

250,-

320

250,-

400

299,-

Норман Винсент Пил

МОЌТА НА ПОЗИТИВНОТО МИСЛЕЊЕ
Активирајте ги позитивните сили што носат одлични резултати
Глобалниот бестселер и една од најпродаваните книги на сите времиња на
многумина им помогна да си го променат животот со помош на позитивните
мисли. Со овој инспиративен прирачник, Норман Винсент Пил создаде
неповторлива филозофија на постоењето!

450

380,48

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,Вилијам Х. Мекрејвен

КОДЕКСОТ НА ХЕРОИТЕ

280

220,-

250

199,-

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. 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.

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,-

320

250,49

Џозеф Марфи

ОСЛОБОДЕТЕ ЈА МОЌТА НА ПОТСВЕСТА
СО ПОМОШ НА 52 НЕДЕЛНИ
АФИРМАЦИИ
Невидливата моќ на потсвеста ќе ви помогне да ја остварите секоја цел
Во животот го добивате она во што верувате. Сите ние имаме неверојатен
потенцијал да бидеме, да постигнеме и да добиеме сè што ќе посакаме,
замислиме или во кое вистински веруваме. Но за жал, само малкумина
целосно го остваруваат, а повеќето луѓе не успеваат да ја препознаат и
искористат безграничната моќ на потсвеста.

380

299,Џејмс Ален

КАКВИ МУ СЕ МИСЛИТЕ НА ЧОВЕКА
Мудар џебен прирачник – што мислиш, тоа стануваш
Мала по обем но значајна според мудростите собрани во неа, оваа книга се
труди да ни покаже дека ние самите ја поседуваме моќта да си го обликуваме
животот. Зашто какви ни се мислите – таков ни е и животот.
Што мислиш – тоа стануваш. Среќата и спокојот се секогаш присутни,
само треба да ги ослободиш и да им дадеш можност на радосните мисли,
добронамерноста и ведрината да загосподарат со тебе.

100,Орисон Свет Марден

ЖЕЛЕЗНА ВОЛЈА
Човек кој поседува некоја дарба, поткрепена со цврста волја,
ќе оствари многу повеќе од човек со десет дарби без волја

100,50

Прониклива и мотивирачка книга од претходникот на Дејл Карнеги
и Норман Винсент Пил. Објавена уште во 1901 година, а еднакво
просветлувачка и денес, таа ни докажува дека можеме да оствариме
успешен и исполнет живот ако ја цениме и практикуваме умствената
дисциплина. Ако имате железна волја, не постои нешто што не
можете да постигнете!

Гери Чепмен

ПЕТТЕ ЈАЗИЦИ НА ЉУБОВТА
Срцето само одлучува да се вљуби, а во наши раце е дали љубовта ќе опстои
Овој практичен водич за долговечна љубов ќе ве научи како да го разбирате и зборувате
јазикот на љубовта. Сите си мислиме дека љубовта сама ни кажува како да постапуваме
додека сакаме. Но вистината е поинаква – ние мораме да го знаеме нејзиниот јазик за да ја
одржиме блескава и возбудлива, каква што била во првиот миг кога сме се вљубиле.

380

230,-

Скот Пек

ПАТОТ ПО КОЈ ПОРЕТКО СЕ ОДИ
Природата на љубовта како чин на самосозревање

400

Скот Пек, еден од најпознатите светски психотерапевти, ја објаснува меѓуд
ругото и природата на љубовта како чин на самосозревање. Ни одговара на
прашањата како да ја препознаеме вистинската љубов, како да разликуваме
зависност од љубов, како да станеме свои, како да бидеме почувствителни
родители, и како со насмевка да чекориме по патот по кој поретко се оди.

320,Џон П. Стрелецки
Затоа што секој миг од нас бара да бидеме лидери
Секој момент од нас бара да бидеме лидери! Затоа,
променете го начинот на кој ја гледате сопствената улога!
Џон П. Стрелецки преку фикција ни покажува како да ја
пронајдеме големата петка во животот, преку искуствата на
најголемиот и најомилениот лидер на светот, Томас Дерејл.

250

199,-

250

190,-

450

320

250,-

250

190,-

350,51

Катерина Ангеловска и Радован Витошевиќ

БУДЕЊЕ НА СВЕСТА
Разбуди го најдлабокото во себе и подготви се за нови победи
Преземи ја одговорноста за сопствениот живот. Овој комплетен водич
за лична и колективна преобразба ги бележи универзалните и личните
духовни трансформации, но и нашите парадигми, верувања и вредности.
За вистинско спознавање на себеси и на нашите подобрени верзии –
вистинска книга за духовно патување!

400

320,-

450

340,-

400

320,52

300

250,-

350

250,-

250

190,-

350

250,-

500

380,-

400

290,-

400

299,-

400

290,-

450

350,-

280

199,-
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СТАНИЦА БР. 6

ПРИСТАНИШТЕТО НА

ДУХОВНИОТ
РАЗВОЈ

54

САДГУРУ
КАРМА
Создајте ја својата судбина
Ова е книга што менува светогледи – начинот на кој се
гледаме себеси и другите, околниот свет и природата,
своето минато, сегашност и иднина. Кревајќи го превезот
од заблуди поврзани со концептот на кармата, духовниот
водич Садгуру ни го покажува вистинскиот пат кон
среќата.

500

399,ВНАТРЕШЕН ИНЖЕНЕРИНГ
Како да го живеете животот
Книга која ќе ве натера да размислувате долго и длабоко
како ќе го живеете својот живот. Господарете со умот,
научете како вие да ги водите своите мисли, наместо тие
вас. Сите одговори ќе ги најдете во „Внатрешен инженеринг
– водич на еден јогин кон радоста“.
420

340,Џеј Шети

РАЗМИСЛУВАЈ КАКО МОНАХ
Да размислуваш како монах значи да размислуваш како
најуспешниот и највлијателниот мудрец на денешницата!
Незаменливата книга-водич ги подготвува сите луѓе да ги истражат
длабочините 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

499,55

ОШО

Вратата кон стварноста не се отвора со умот, туку преку срцето

Најголемиот проблем со кој се соочува современиот човек е тоа што мозокот му е целосно истрениран, а срцето му е
запоставено. Денес чувствата се потиснуваат и чувствителните луѓе ги сметаме за кревки, наместо да ги гледаме како
силни. Читајте го Ошо и научете како да ги користите и умот и срцето.

380

290,-

380

290,-

Духовно будење за проширување на свеста

380

299,-

380

299,-

НИЛ ДОНАЛД ВОЛШ

Доколку прифатиме високоразвиена свест и поодговорен начин на живот, имаме шанса. Имаме
надеж. За сите кои тргнале по патот да ја откријат вистината со отворено срце и ум, ова е
вистинската книга. Проникнете до длабочините на својата душа.

350

270,56

350

270,-

350

270,-

350

270,-

320

250,-

400

290,-

500

340,-

250

190,-

280

199,-

500

380

290,-

280

360,-

199,-

280

190,-

220,-

250
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СТАНИЦА БР. 7

АЕРОДРОМОТ НА

УСПЕХОТ

58

Морган Хаусел

ПСИХОЛОГИЈА НА ПАРИТЕ
Умешното ракување со парите зависи многу повеќе
од начинот на кој се однесувате отколку од вашата
интелигенција
Во вистинскиот живот луѓето не носат финансиски одлуки
врз основа на табели, туку одлучуваат додека се на вечера
или во соба за состаноци – а во тие одлуки се обединуваат
нивното минато, индивидуалните гледишта на светот,
нивното его, гордоста и личниот поттик. Морган Хаусел ги
истражува невообичаените ставови што луѓето ги имаат
кон парите и ги учи како подобро да го разберат едно од
најважните животни прашања.
Постојат милиони начини како да се збогатите, но само еден
за да останете богати. Одговорот го има оваа книга.

500

420,Тим С. Гровер

СПЕЦИJАЛНА
ЦЕНА

ПОБЕДУВАЊЕ
Безмилосна формула за резултати какви што
не можете ни да замислите
Сурово искрена формула за победување во бизнисот,
спортот или која било арена во која битката е безмилосна од
престижниот тренер меѓу чии ученици се вбројуваат Мајкл
Џордан, Коби Брајант и Двејн Вејд.
Со „Победување“ Тим Гровер докажува зошто е еден од
најбараните експерти за успешен начин на размислување
што непогрешно води до победа. Врз основа на своето
30-годишно искуство, тој ги отстранува клишеата и претерано
ентузијастичкото бодрење кои создаваат просечност и ве
повикува решително да ја предизвикате реалноста. Која е
наградата? Огромен успех.

420

299,59

ТОНИ РОБИНС
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

790

650,-

650,Роберт Киосаки

БОГАТ ТАТКО, СИРОМАШЕН ТАТКО
Живеј за да работиш или работи за да живееш
Изборот е ваш. Овој наслов е дефинитивно вистинскиот
избор – продаден во 32 милиони примероци, преведен на
повеќе од 51 јазик низ 109 земји, со години на списоците за
најпродавани книги на светот. Звучи непогрешливо, зар не?

400

320,Стивен Кови

7 НАВИКИ НА УСПЕШНИТЕ ЛУЃЕ
Највлијателна бизнис-книга на 20 век

400

320,60

„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. Овој пристап ќе
ви го прошири начинот на размислување и ќе ве одведе до поголеми
можности и поефикасно решавање на проблемите.

Џеси Ицлер

СПЕЦИJАЛНА
ЦЕНА

ДА СЕ ЖИВЕЕ СО NAVY SEAL
Џеси Ицлер постигнал многу во животот – има приватна авиокомпанија,
косопственик е на „Атланта хокс“, активен ултрамаратонец е, го има
искачено најсмртоносниот врв во Америка...
Но неговиот авантуристички дух не мирува. На најдолгиот маратон што ги
истрчал за 24 часа, го среќава Дејвид Гогинс, поранешен припадник на Navy
SEAL, кој последните 30 км ги истрчал со скршени стапала.
Восхитен од овој подвиг, Ицлер го кани овој „непознат“ тркач да помине
еден месец во неговиот дом, со надеж дека ќе успее да ги помести
сопствените граници на издржливост.

380

290,БРАЈАН ТРЕЈСИ
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

320,61

400

320,-

400

450

320,-

360,-

400

600

299,62

450

380,-

499,-

450

340,-

450

350,-

280

220,-

СТАНИЦА БР. 87

ВО ДЛАБОЧИНИТЕ НА

ПОПУЛАРНАТА
НАУКА

63

ЏОРДАН

ПИТЕРСОН
Највлијателниот интелектуалец
на денешницата
Примената на само едно правило
од Џордан Питерсон може да
влијае врз вашиот целокупен
живот.

500

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!

399,500

380,64

ЈУВАЛ НОА ХАРАРИ
Гуру на нашето време
Современиот историчар и интелектуалец Јувал Ноа Харари е еден од најпознатите и најпопуларни автори кои ја
oбележуваат историјата, сегашноста и иднината на човештвото. Од „Хомо сапиенс“, преку „Хомо деус“, до „21 лекција за
21 век“, овој автор рационално нѐ освестува пред прагот на новиот свет и поредок.
Границите помеѓу минатото и иднината се тенки колку и помеѓу реалноста и бруталноста. Несомнено е – не постои
подобар советник од историчар кој умее да ја претскажува иднината.

500

380,-

500

500

380,-

380,-

ВОЛТЕР АЈЗАКСОН
(Авто)биографија на
неповторливиот

650

490,-

ХАНС РОСЛИНГ

Џобс вели дека за да се
успее мора да се биде
суперискрен. Низ овие
суперискрени страници ќе
пронајдете поттик за да
преземете акции што ќе
ви го подобрат животот и
светот! „Ако си доволно луд
да мислиш дека можеш да
го промениш светот, ќе го
промениш!“

Ние навистина погрешно
го толкуваме светот, а сѐ е,
всушност, многу подобро
отколку што си замислуваме!
Книга која има моќ да ви
го промени светогледот и
начинот на кој сме навикнати
да ги согледуваме работите.
Книга водич за полесно
прифаќање на фактите.

500

380,65
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КОСТА ПЕТРОВ

ШТО ЌЕ КАЖАТ ДРУГИТЕ?
Човекот што се наоѓа во вистинскиот круг, кој е опкружен со
вистинските луѓе – може да направи чуда.
Барањето одобрување од другите и грижата што мислат тие за нас е нешто
сосем нормално, тоа е дел од човековата природа. Но тоа не значи дека
секој од нас, во одреден момент во животот не се обидел да го пронајде
одговорот на најтешкото животно прашање – како да не се грижам што ќе
мислат другите за мене? Коста Петров одговорот го пронајде во кругот, и ви
го подарува и вам.

250,-

199,-

199,-

299

199,-

250,-

АНА ЈОВКОВСКА

ЕМОТИВЕН ТАЛОГ
Приказни, раскази и колумни за емоциите и состојбите на
поединецот и заедницата
Интимни, непосреди приказни во кои се промислува самото постоење.
Јовковска ги преиспитува релациите на себството и Другиот, но во заднина
на сето тоа стои прашањето за среќата. Приказните од женската кујна ќе ви
помогнат да седнете и да поразговарате со себеси и со своето време. Во
сите тие емоции се крие вистината.

350

299,67

Игор Џамбазов

ПРИСОБРАНИ ДЕЛА
Од нашиот пријател за сите пријатели
Од неповторливата ѕвезда на нашите простори, од човекот
кој искуси многу, кој доживеа колку за десет животи на
извонредни луѓе. Во неговата душа не постојат разлики.
Џамбазов ги советува сите, нему секоја личност му е драга.
Сите негови животни приказни ексклузивно подготвени во
еден пакет! Подарете забава и мудрости извлечени од животот
на незаменливиот Џамбазов.
2140

1999,-

350

250,-

399

290,-

299

250,-

400

320,-

400

320,-

ИЛИНА АРСОВА

СЕДУМТЕ
Врвот е само половина пат до целта
За сè што сакате да постигнете во животот, ќе треба да се помачите. На
Илина Арсова воопшто не ѝ беше лесно кога ги искачуваше највисоките
врвови на светот. Ниту, пак, кога стана првата Македонка која се
искачила на Монт Еверест. Но секоја победа ја преобликува, ја прави
посилна, поразлична. „Седумте“ ги пресликува нејзините планинарски
успеси и што е уште позначајно, сите животни лекции што ги научи
додека чекореше нагоре.

450

399,68

300

250,-

Винка Саздова

ВИЛИНО
Храбри зборови за повикот на слободата
Книгите на Винка Саздова се како облаци. Додека ги читаш
натежнуваат од чувства, а по читањето се празниш. Чудно е. Како
едновремено се полниш и празниш. Како на истото место се губиш
и пронаоѓаш. Изгуби се. Пронајди се. Танцувај со зборовите на
Винка Саздова.

300

250,-

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. Преку неа се препознаваат крај Океанот. И
тогаш се случува она по кое сите трагаме. Одговори на вечните
прашања и скротување на копнежот што гребе во сечија душа.

300

280

199,-

350

270,-

300

230,-

230,69

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

270,-

350

270,-

400

320,-

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,-

ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ
Благодарение на Петре М. Андреевски,
македонската книжевност е како бунар: само
се полни, но никогаш не се преполнува. Со
секое препрочитување на неговите книги, се
полниме со тегобните судбини на неговите
ликови, но никогаш не се преполнуваме од
нежноста на искрениот негов збор.

200

160,70

350

270,-

350

260,-

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. Има
само еден начин таа да се пополни – празнејќи се од сите заблуди
на современото постоење. Сето тоа е возможно читајќи роман кој ја
отсликува.

300

250,Ивица Челиковиќ

ДЕН ЗА ОДМАЗДА
„Ден за одмазда“ отвора низа судбински прашања во трагичниот живот
на луѓето соочени со крупни општествени промени. Под постојан удар
на силни морални дилеми, тие во своето минато не можат да видат ништо
повеќе од движење кое завршува на слеп колосек.
Затскриени во немоќта кон предрасудите и верноста кон животните
убедувања за тоа каде е границата на вистината, најчесто не можат да
најдат храброст да ја прифатат и така да се осознаат себеси.

250,-

350

290,-

250

199,-

250

200,71

300

250,-

350

270,-

300

240,72

300

250,-

399

250,-

250

190,-

280

199,-

250

199,-

250

130,-
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73

СО СТЕЛА И САНИ СЕКОЈ ДЕН Е ПРЕКРАСЕН!
Толку прекрасен што дури ќе се запрашате „Дали е обичен ден или
роденден“? Следете ги трагите распослани по „Мистериозниот
остров“, пронајдете „Едно непознато суштество“, здружете се со
„Стела, Сани и фамилијата фламингоси“ и заедно да ја напишеме
приказната „Стела, Сани и јас“! Заедно да бидеме деца – заедно да
бидеме среќни!

250,-

250

200,-

250

200,74

250

200,-

250

200,-

200

300

170,-

250,-

200

200

170,-

170,-

200

170,-

200

170,-

БОЕНКИ

150

120,75

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,
продолжуваат 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,-

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

250,76

Отсега

ги сретнуваме и во игрите.
Сакаш да знаеш во кои?
Во картичките за меморија со кои го вежбаме помнењето споредувајќи
ги шарените цртежи, во картичките со букви со кои ја учиме азбуката,
во сложувалките склопувајќи ги Стела и Сани — за да бидат заедно.
Зар има полесен начин за учење од забавниот?

150

199

120,-

160,-

250

210,190

160,-

77

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,Тон Телеген

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

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.
78

280

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

499,-

300

230,-

900

350

499,-

250,-

280

199,-

350

280,-

280

199,-

450

320,-

380

250,79
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ЗАМОКОТ НА

КЛАСИЦИТЕ

80

БЕЗВРЕМЕНСКИ

Херман Хесе

СИДАРТА
Мудроста човек може да ја најде и да ја живее,
со неа можат да се прават чуда!
Еден од најдобрите алегорични романи на светот.
Приказна за духовното патување на едно момче
кое има сѐ, но постојано чувствува дека нешто
му недостига. Затоа и заминува во потрага по
вистината, по аскетски пат кој го носи до одрекување
од богатството, задоволството, привилегиите, кој
првин го фрла во очај и страдање, а потоа го лекува
со надеж.

250,-

Ф. Скот Фицџералд

ГОЛЕМИОТ ГЕТСБИ
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.

250,81

Осаму Дазаи

СÈ ПОМАЛКУ ЧОВЕК
Записи од еден антихерој што сведочат за секојдневните
неправди
Секој од нас понекогаш се почувствувал како да не се вклопува
во калапот на стварноста или општеството. Јапонскиот класик
Осаму Дазаи нè учи дека поединецот не треба да се обидува
да се вклопи во тој калап туку едноставно да го најде оној што
одговара на неговиот број.

250,-

Џорџ Орвел

НИКОЈ И НИШТО
ВО ПАРИЗ И ЛОНДОН
Орвеловата автобиографија, исповед и критика

Класикот на критичката мисла отворено и без трошка самосожалување ги
изнесува вистините за бедата што ја доживеал во Париз и Лондон. Двете
епизоди се еднакво фасцинантни – париската по разоткривањето на
заднината на отмените француски ресторани, и лондонската по начинот
на кој е насликан животот на скитниците на самото дно на општеството.

300

250,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.

250,82

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,Михаил Булгаков

МАЈСТОРОТ И МАРГАРИТА
Задолжителна книга за секого
„Што би правело доброто кога не би постоело злото, и како би
изгледала земјата кога од неа би исчезнале сенките?“ Ова е една од
најпознатите реченици од „Мајсторот и Маргарита“, книгата без која не
би можеле ни да замислиме како би изгледала светската литература.

500

380,Итало Калвино

ИТАЛИЈАНСКИ ПРИКАЗНИ
Книжевен билет за бајковитиот свет на италијанскиот
фолклор
Си биле некогаш извонредни случувања што прераснале во приказни
што сѐ уште се раскажуваат. Благодарение на еднакво извонредни
луѓе, како Итало Калвино кој ги запиша и вдоми меѓу кориците
на книгите, денес можеме да ги читаме и да пловиме низ нивниот
бајковит свет.

790

599,83

Џорџ Орвел
Визионерски орвеловски загатки
Да се излезе од обрачот на алегоријата,
да се крене гласот пред манипулацијата,
општеството да се стави на пауза.
Да продолжи тогаш кога ќе тргне во
вистинската насока. Тоа го може класикот
на критичката мисла, Џорџ Орвел, кој со
беспоштедна критика ги изнесува вистините
за стварноста.

450

350,-

199

150,ИСАК АСИМОВ
Билет до друга галаксија

Исак Асимов, творецот на „Фондација“ и
„Фондација и Империја“, ви отвора сосема
нов свет на една поинаква реалност. Ви
преостанува само да се препуштите на
фантазијата и да ја пресоздадете во своите
умови.

380

290,-

380

290,-

Фридрих Ниче

ТАКА ЗБОРУВАШЕ ЗАРАТУСТРА
Блескава филозофска класика – скалило погоре во
свеста на човекот

450

350,84

Идејата за натчовекот за првпат се појавува во книгата „Така
зборуваше Заратустра“ на еден од најбрилијантните умови на
германскиот јазик и култура, Фридрих Ниче. Контроверзна и
комплексна, таа овозможува подлабоко разбирање на човекот
и е основа за психологијата на Јунг и Фројд.

350

220,-

150

350

270,-

280

350

270,-

250

120,-

280,-

190,-

199

199

199

150,-

150,-

170,85

РАСПРОДАЖБА

86

3

КНИГИ

НОВ БРАН НАСЛОВИ

499,-

87

99
ДЕН.

ЦЕЛАТА ПОНУДА Е НА
88

kniga.mk

