


Верувај  
во изборот  
на читателите
2022 беше година исполнета со книги! Таа ни донесе многу 
непроспиени ноќи, со нашата омилена реченица: „Само уште едно 
поглавје“. Ние книгољупците имаме моќ спомените да ги пакуваме 
во книга, а книгите ги паметиме според чувствата што нè обземале 
додека сме ги читале, понекогаш повеќе отколку што се сеќаваме 
на самата содржина. 

А во тоа е и суштината. Во чувствувањето на зборовите.  
Во исчекување на нови спомени, книги и чувства, погледни ја 
книжевната ретроспектива и види која книга си ја пропуштил. 
Бидејќи овие книги се најчитаните за книжевната 2022, тие се, 
всушност, и совети од големите читачи до сите книгољупци.



2022
во 10 наслови



Белетристика 

Верувај  
во приказни  
и тие  
ќе ти се остварат
Од романите почнува сета магија. Тие се главните водичи кон 
замислениот, а толку реален свет. Тие се сонот што можеме да го 
држиме меѓу дланките. Ќе се изгубиш во приказната, а истовремено 
ќе се пронајдеш меѓу нивните страници. Белетристиката како жанр 
станува сè попопуларен зашто е единствениот начин да патуваш без 
да го поместиш телото. Те опушта и со умот те носи кон најразлични 
вистини. Умее да те насмее, да те расплака, да те промени. 

Белетристиката ги поврзува луѓето. Во овој миг додека ја читаш 
Шафак, некој човек на другиот крај од светот го чувствува истото 
што го чувствуваш и ти. На колкумина им се допаѓа романот што ти 
се допаѓа и тебе? Бројот е незамислив. Тоа е доказ дека сите сме 
исткаени од исти нишки. Со секој следен роман, имај го ова на ум – 
живееш онолку животи колку што имаш прочитано романи. 



„Море на спокојството“ 
е една од најнестрпливо 
очекуваните книги за 2022 
година, маестрален роман кој 
ги оправда сите очекувања.

Емили Сент Џон Мандел е канадска писателка 
околу чии книги се крена прашина особено 
по објавувањето на „Станица единаесет“, 
со која се чини дека ја предвиде иднината. 
Постапокалиптичниот роман ги вознемири 
сите со длабоката поврзаност со реалноста. 
Другиот нејзин роман, „Стаклениот хотел“ исто 
така беше своевиден бум. Таа го објаснува 
како исцрпувачко искуство што неоспорно 
вредело. За ова зборуваат и големите рејтинзи 

на Гудридс, која како најзначајна читачка 
платформа зборува од името на сите читатели 
на светско ниво – „Станица единаесет“ со 
436.970 рејтинзи, а „Стаклениот хотел“ – 
139.665, двете со приближна оценка 4. 
Мендал немала типично детство и тоа се 
одразува врз нејзиниот несекојдневен начин 
на пишување. Таа е второ од пет деца и била 
образована дома сè до 15 години. Домот дури и 
навидум не им бил ист како на останатите деца. 

Метафизички трилер, белетристика, научна 
фантастика – тешко е да се одреди жанрот 
во кој твори Емили Сент Џон Мандел. Но 
секој нејзин роман е своевидно огледало на 
реалноста.

Емили Сент 
Џон Мандел
Канадската писателка 
со визионерска моќ

на
ск

ор
о

400 
320

400 
200

https://shop.kniga.mk/stakleniot-hotel.html
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/15056


Тошиказу Кавагучи
Пред да се излади кафето

Тошиказу Кавагучи со својот прв роман 
го прошета целиот свет. Тој докажа дека 
магичниот реализам може да се допадне 
секому, особено кога носи поуки за 
секојдневниот живот. Прашањето што 
секогаш ја предизвикува љубопитноста токму 
во оваа книга ги обедини повторно луѓето 
од целиот свет. Преведена на 34 јазици, оваа 
приказна за кафулето во кое може да се 
патува низ времето е книга која не смеете да 
ја пропуштите. Таа ја обележа 2022 година 
и не помина месец во кој не беше на топ 10 
најчитани книги на ТРИ. 

Карстен Хен
Човекот кој шета книги

Жанрот наменет за книгољупците, книги за 
книги или „feel good“ романите оваа 2022 
беа во топ 5 најчитани жанрови во светот. 
Оваа книга им припаѓа и на двата, а по 
своето објавување во превод од германски 
јазик веднаш се најде на полиците на секој 
страстен книгољубец. Ако и ти си меѓу нив, 
а уште ја немаш прочитано, почни ја новата 
година со прекрасна топла приказна што ќе 
ти го згрее срцето засекогаш, не само за оваа 
читачка сезона. Запознај го Карл Колхоф, кој 
секоја вечер им ги носи книгите во домовите 
на најверните читатели. 

Јапонскиот патник  
низ времето

Омилениот германски 
автор на книгољупците

320 
270

340 
280

https://bit.ly/3HGRnHc
https://bit.ly/3hCVGZi 


Сосуке Нацукава  
Мачорот што ги спаси книгите

Слично како „Човекот кој шета книги“, овој роман 
е вистински дар за книгољупците, но и за секој 
човек комушто му треба враќање на надежта. 
Бестселерот на Нацукава е една од најчитаните 
и најбараните книги во последните години, 
препорачувана и од критичарите и од читателите. 
Оваа книга е уште еден доказ за тоа дека 
магичниот реализам, особено на Јапонците кои 
толку добро ги оживуваат мачорите и волшебните 
патувања, е совршено решение за бегање од 
реалноста, за да ѝ се вратиме на крајот освежени, 
со нова верба во животот. 

Јапонецот што умее да 
зборува со мачки

Сали Руни
Прекрасен свету, каде си

Својот прв роман Руни го напишала на 15 години и 
оттогаш нејзините идеи се незапирливи. Таа денес 
е една од најпознатите светски авторки. Актуелна 
е со „Нормални луѓе“, книгата по која се сними 
серија на Нетфликс што младите ја обожаваат. 
„Разговори со пријатели“ не е помалку позната, 
но „Прекрасен свету, каде си“ со рејтингот од 
271.816 читатели и наградата за најчитана книга 
според Гудридс за 2021, го докажуваат нејзиниот 
успех.  
Како што ја нарекуваат младите, „Селинџер за 
снепчет-генерацијата“, Сали Руни се чини дека 
ќе ја обележи и деценијата со своите извонредни 
дела. Во „Прекрасен свету, каде си“ ќе ја најдете 
нашата реалност претставена преку четворица 
млади луѓе кои се борат со тешкотиите на 
времето обременето од информации и потреба за 
совршенство.

Најдрагата романсиерка 
на современите 
читатели

340 
270

500 
420

https://shop.kniga.mk/machorot-shto-gi-spasi-knigite.html
https://bit.ly/3Wb5MzE


„Тоа што не се искажува со 
зборови може да се сфати само 
со молк.“

Елиф Шафак, најчитаната турска писателка 
и еден од најмоќните женски гласови на 
светската сцена, зборува за сите прашања 
поврзани со подемот на национализмот и 
авторитаризмот низ светот, станувајќи на тој 
начин глас на нечуените и маргинализираните. 
„Тоа што не се искажува со зборови може да се 
сфати само со молк.“ Токму така, Шафак остава 
без зборови. Ќе те остави и тебе во тишина 
со своите мисли полни мудрости извлечени 
од нејзините книги. Тие се задолжителна 
лектира за сите вљубеници во книжевноста, 

животот, зборот. Безвременски и трогателни 
приказни што смело ги расветлуваат разликите 
и ја откриваат убавина што се крие во нив. 
Ненадминлива авторка која доследно ги бележи 
нештата што нè прават различни, а таа во себе 
ги носи оние што нè прават уметници.

Елиф  
Шафак
Ненадминатата 
турска авторка со 
западен сензибилитет

500 
350

500 
380

400 
320

450 
340

450 
340

450 
340

https://shop.kniga.mk/10-minuti-i-38-sekundi-vo-ovo-chuden-svet.html
https://shop.kniga.mk/chest.html
https://shop.kniga.mk/kopileto-od-istanbul.html
https://shop.kniga.mk/kopileto-od-istanbul.html
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/15006
https://shop.kniga.mk/ostrovot-na-ischeznatite-drvja.html


Мадлин Милер 
Ахиловата песна

Мадлин Милер постигна неверојатен успех со 
својата дебитантска книга – ја доби наградата 
„Оринџ“ за литература, беше бестселер на 
„Њујорк тајмс“ и во меѓувреме е преведен 
на триесетина светски јазици, меѓу кои и на 
македонски. Оваа книжевна интернет-сензација 
го обиколи светот, па нека и тебе ти го освои 
срцето. Со оценка од 4,38 и рејтинг од 1.007.045, 
можеш да ѝ веруваш на статистиката. Каква била 
судбината на Ахил, каква може да биде во визиите 
на Мадлин Милер и каква ќе живее во твоите 
спомени, откриј сега.
Запознај ги Ахил и Патрокле во поинаква 
светлина. Војувај со времето во обид да го запреш 
за да ја прочиташ во еден здив. 

Книжевна пријателка со 
античките херои 

Дилија Овенс 
Девојката од мочуриштето

Не може да немаш превисоко очекување 
од роман што 2.235.106 читатели високо 
го оцениле како историска фикција, 
мистерија, романса. И со право, зашто ова 
е книга што не може да разочара. Иако за 
првпат е објавена во 2018, оваа година се 
потсетивме на ова ремек-дело благодарение 
на истоимениот филм што излезе во јули, 
инспириран од овој роман. 
Каја, девојката од мочуриштето, е еден од 
најпрепознатливите ликови во современата 
проза. Само големите мајсторки на зборот 
каква што е Дилија Овенс знаат толку добро 
да ти врежаат некој лик во умот што неговата 
слика ќе ја имаш пред очи уште пред да 
застанеш пред филмското платно. 

Најголемата познавачка 
на длабочините на 
мочуриштето

500 
380

500 
380

https://bit.ly/3VhvLEA
https://shop.kniga.mk/devo-kata-od-mochurishteto.html


Рафаела Жордано 
Твојот втор живот започнува 
кога ќе сфатиш дека имаш 
само еден

Овој роман упорно му пркоси на времето и 
сè повеќе се зацврстува на списокот меѓу 
најбараните книги. Позитивна приказна 
од чии страници ќе излезете насмеани. 
Несомнено е зошто им е толку драга на сите 
наши читатели – зашто ја враќа вербата 
во животот. Исто како и самиот наслов, по 
читањето ќе започне твојот втор живот. 
Рафаела Жордано е писателка, сликарка и 
тренер за креативност. Затоа нејзините книги, 
меѓу кои се „Твојот втор живот започнува 
кога ќе сфатиш дека имаш само еден“ и 
„Продавница за животни промени“, ги имаaт 
сите светли бои што ти се потребни во 
животот.

Елена Феранте
Приказна за изгубеното 
девојче

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...

Кога инспирацијата би 
имала лик 

320 
250

450 
225

600 
480

600 
450

600 
450

https://bit.ly/3v2TQ78
https://shop.kniga.mk/prikazna-za-izgubenoto-devo-che.html
https://shop.kniga.mk/prodavnica-za-zhivotni-promeni.html
https://shop.kniga.mk/prodavnica-za-zhivotni-promeni.html
https://shop.kniga.mk/prodavnica-za-zhivotni-promeni.html


Неговите ликови се 
беспрекорно извајани и 
нивните умови се несовршено 
човечки, бидејќи се обликувани 
од несовршено минато, кое 
резултира со недефинирана, 
слободна иднина. 

Ваквото умешно раскажување и пренесување 
на личното „лудило“ може да се разбере 
исклучиво со читање на неговите дела. 
Времето и просторот во нив се надвор 
од логиката, и можеби токму во тоа лежи 
најголемата привлечност за читателите. 
Содржината што се менува и излегува 

од контекстот на реалноста каква што ја 
познаваме е карактеристика на неговиот 
препознатлив стил. Обичните ситуации 
ги украсува со невозможни дејства, прави 
пресврт на најневобичаени места и создава 
мост помеѓу двата брега – реалноста и 
фикцијата. Неговите книги секогаш се 
изненадување. Никогаш не знаеш што може 
да те очекува на следната страница! Провери 
и воодушеви се.

Харуки 
Мураками
Јапонскиот крал на 
магичниот реализам 

650 
499

500 
380

380 
299

500 
380

500 
380

500 
390

320 
240

https://shop.kniga.mk/bezbo-niot-cukuru-tazaki-i-negovite-godini-na-a-ilak.html
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/15821
https://shop.kniga.mk/norveshka-shuma.html
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/16393
https://shop.kniga.mk/kafka-na-bregot.html
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/16502


Магијата на белетристиката е 
во тоа што само ликовите се 
измислени.

500 
399

450 
340

350 
280

400 
320

450 
350

500 
380

500 
399



попуст
Скалест

3 КНИГИ – 10 %

5 КНИГИ – 15 %
7+ КНИГИ – 20 %



Љубовни романи

Верувај  
во љубовта  
и таа  
ќе те најде
Љубовните романи се најчитаниот жанр во светот за 2022 година. 
Дали и ти беше дел од оваа статистика? 

Стопли го срцето со некоја убава љубовна приказна. Зошто толку 
ни се допаѓа да читаме за љубовите на нашите омилени ликови, 
за нивните подеми и падови? Зашто и ние се пронаоѓаме во 
приказните – или ни се случува нешто слично или посакуваме да ни 
се случи. Честопати и самите се вљубуваме во некој од ликовите. Ако 
размислиш, во секоја книга има понекоја романтична љубов, затоа 
што таа е во центарот на постоењето. Особено за оние кои ги читаат 
романсите. Ти посакуваме оваа зима да се вљубиш додека читаш 
некоја од нашите најдраги романси. 

Не грижи се, продолжи да го романтизираш животот. Прекрасно е 
кога го гледаш со вљубени очи! Ти како книгољубец најдобро знаеш 
што значи тоа. Ти си вистински вљубен во книгите.



Теса Бејли  
Се случи едно лето

„Се случи едно лето“ беше летниот хит и 
откритие за секој љубител на романсите, но 
ајде да откриеме што ќе ни се случи оваа зима! 
Во чија љубов ќе се вљубиме? Теса Бејли може 
да ги реши сите проблеми на нејзините главни 
вљубени ликови, но тоа не оди толку лесно. 
Дали е загарантиран среќниот крај? Откријте во 
најдобрата романса според Тик-ток. Приказната 
за сестрите Белинџер има одлични оценки на 
читачките платформи. Буклист за „Се случи едно 
лето“ веќе ја назначи Теса Бејли како освојувач 
на врвот на романсите. Запознајте ги Пајпер 
и Брендан – толку спротивни што се совршена 
комбинација за исто толку добра приказна. 

Најпознатата авторка на 
романтични сплетки 

Али Хејзелвуд
Љубовна хипотеза

Олив Смит и Адам Карлсен се најгугланите 
ликови во последниве две години. Можете да ги 
најдете насекаде. Ете, толку се популарни, а за 
тоа придонесува и нивната уникатност. Малиот 
експеримент на лажна двојка завршува мошне 
успешно – со двајца лудо вљубени. Но дали 
Хејзелвуд им предвиде среќен крај, дознаваме 
дури на последните страници. „Љубовна хипотеза“ 
во 2021 г. беше прогласена за најдобра романса 
според Амазон, а беше номинирана и за Гудридс 
чојс авардс. Вревата што се крена за оваа книга е 
неоспорно оправдана, а Али Хејзелвуд не планира 
да запре. Набрзо дознаваме и што е следно од 
оваа вљубеничка во љубовните сплетки. 

Хемичарката која 
експериментира со 
романсите

500 
420

500 
399

https://shop.kniga.mk/se-sluchi-edno-leto.html
https://shop.kniga.mk/ubovna-hipoteza.html


Иви Данмор
Покорувајќи го војводата

Пред големат љубов потклекнува дури и 
тврдокорниот војвода. Инспирирана од магичниот 
пејзаж на Оксфорд и од страста за романтика, 
жените пионери и викторијанската ера, Иви 
Данмор ни нуди историска фикција која ги 
разгорува сите сетила. Два лика – еднакво 
непоколебливи и одлучни – жена која се бори за 
своите права и студениот војвода од Монтгомери. 
Иви Данмор го доловува духот на ерата 
запознавајќи нè со група извонредни жени. Ако си 
една од нив, или ако сакаш да се вљубиш во една 
од нив, ова е вистинската книга за тебе. 

Современиот глас на 
жената и нејзината моќ

Барбара О’Нил 
Уметноста на наследувањето 
тајни

Барбара О’Нил ги обожава псевдонимите. 
Сака да си поигрува со читателите, а и со 
нашите емоции, зашто преку зборовите може 
да те однесе низ различни емотивни бури. 
По читањето на некоја од нејзините книги, 
нема да излезеш истиот човек. Ако сакаш 
замоци, грофици и тајни, оваа романса ќе 
ти го заскокотка љубопитството, зашто е 
невозможно да се остане рамнодушен пред 
интригите што ги плете Барбара О’Нил. Само 
еден опис на дворецот Роузмер ќе ти биде 
доволен да не сакаш да излезеш од него 
пред да ги откриеш сите тајни што мајката на 
Оливија Шо, нашата хероина, толку смело ги 
криела со години.

Пријателка на сите 
вљубеници во тајните

500 
399

500 
399

500 
380

https://shop.kniga.mk/pokoruva-i-go-vo-vodata.html
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/16730
https://shop.kniga.mk/koga-veruvavme-vo-sireni.html


Миранда Каули Хелер   
Хартиената палата

„Хартиената палата“ се појави на светските 
топ-листи во 2021 година и оттогаш постојано е 
меѓу најбараните книги. Миранда Каули Хелер се 
одвојува од другите автори по својата писателска 
цел, која не е обична амбиција. Со своето искрено 
пишување сака на читателите да им постави 
прашања што се позначајни од самите одговори. 
Пронајди ги во оваа животна приказна чиј заплет 
може да му се случи секому. Судбоносните одлуки 
се носат во еден миг. Исто како што и оваа книга 
се чита во еден здив. 

Ањес Мартен-Лиган 
Ние не требаше да се сретнеме

Француската мајсторка на зборот Ањес 
Мартен-Лиган го обиколи светот со својата 
приказна за среќните луѓе кои читаат и пијат 
кафе. Се чини дека од неа почна читачкиот 
тренд на книги што будат пријатни чувства и 
по чие читање имате сила да го промените 
светот. „Ние не требаше да се сретнеме“ 
е уште една приказна која освен добро 
чувство, буди и најнежни емоции. Тажен, но 
и инспиративен, овој роман е дефиниција за 
љубовта. Животот е лесен кога сè совршено, 
но книгите како оваа ќе те научат да го сакаш 
и кога од нас бара повторно да го изградиме 
она што било урнато до темел. 

Новото книжевно 
откритие за 2022 година

Француската миленичка 
на публиката 

500 
320

400 
299

320 
250

320 
250

https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/16452
https://shop.kniga.mk/hartienata-palata.html


Трилери

Верувај  
во љубопитноста  
и таа ќе ти  
ги открие  
тајните 
Возбудливо е да ја ставиш детективската шапка, да ја пикнеш 
лупата в џеб и да се впуштиш во сите мистериозни сценарија 
што ги смислил авторот во лавиринтот на напишаниот трилер. 
Во издавачкиот свет, во последните години ова е еден од 
најчитаните жанрови. Тоа е така зашто во природата на човекот 
спие жедта за мистерија. Уште Пандора ни докажа дека човек 
не може да биде мирен сè додека не ја открие вистината. 
Па затоа, со сите свои варијации – како психолошки трилер, 
мистерија, роман-трилер, крими или детективски – интересот за 
овој вид книги никогаш нема да згасне. Желбата по непознатото 
и неочекуваното е внатре во тебе. Не згаснувај ја, само насочи 
ја кон најдоброто од светската литература. Во неа имаш 
избор – иако е навистина интересно да се следат трагите на 
злосторниците, секогаш биди на страната на правдата. Можеш ли 
да го решиш следниот случај – колку трилери можеш да прочиташ 
во една година?



Ју Несбе

Наскоро го читаме 
највозбудливото од овој серијал 
за Хари Хуле – „Лилјакот“, 
која е прва објавена книга на 
Несбе. Потоа може повторно 
да уживаме во потрагите 
на овој синоок, висок и 
проблематичен детектив. На 
него се повикуваме секогаш 
кога ситуацијата изгледа 
безнадежна, зашто секогаш го 
има решението.

Ју Несбе, авторот кој се смета за водечко име 
на криминалистичките романи и трилери во 
Европа, ќе биде секогаш актуелен. Не само 
што беше во 2022, туку ќе биде и во 2023 и во 
секоја следна. Со своето мајсторско градење 
на приказната и со длабокото познавање на 
психологијата и општествено-економските 
односи, тој ги води читателите низ трагите 
на бруталниот свет полн со злосторства и 
мистичност, во придружба на својот познат 
протагонист, инспекторот Хари Хуле. 

Скандинавскиот крал на 
детективскиот трилер

600 
450

500 
360

500 
360

500 
360

500 
360

500 
380

на
ск

ор
о

https://shop.kniga.mk/polici-a.html
https://shop.kniga.mk/nozh.html
https://shop.kniga.mk/sneshko.html
https://shop.kniga.mk/oklopno-srce.html
https://shop.kniga.mk/senishteto.html
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/17189


К. Џ. Тјудор
Девојките што горат

К. Џ. Тјудор се прослави со својот одличен трилер 
„Човекот од креда“, инспирирана од мрачните 
тајни и ужасот во делата на Стивен Кинг, но и 
од малите гратчиња во кои често престојува. 
„Девојките што горат“ е трилер сместен токму во 
едно такво селце кое крие тегобни тајни што се 
протегаат длабоко во времето. Пред 500 години во 
него на клада биле изгорени осум протестантски 
маченици. Пред 30 години без трага исчезнале 
две тинејџерки. А пред два месеца се самоубил 
капеланот. Ако си бестрашен, откриј ја вистината. 
Само биди внимателен!

Клер Мекинтош 
Заложници

Книгите на Клер Мекинтош се преведени 
на околу 35 јазици и се продадени во 
над два милиона примерока. Несомнено 
нејзините добри заплети потекнуваат од 
работното искуство – таа во 2011 година ја 
напушта полицијата по 12 години поминати 
во силите на редот и законот и почнува 
да работи како писателка. Од нејзиното 
искуство произлегуваат неверојатните 
хипнотизирачки трилери, токму каков што 
е клаустрофобичниот „Заложници“. Дури и 
најдобрите писатели на загадочни мистерии, 
како Шари Лапена, им оддаваат признание на 
застрашувачките трилери на Клер Мекинтош. 
И на крајот, ќе застанеш пред прашањето: 
што би направил ти ако си на местото на 
протагонистката? Ќе спасиш многу непознати 
животи или само еден – на човекот кој ти 
значи најмногу?

Британската полицајка 
раскажува

Следниот Стивен Кинг 

500 
399

420 
399

500 
420



Карен Мекквешчен    
Детето на месечевата  
светлина

Магијата на Карен Мекквешчен е во тоа да 
создаде морничава приказна и да ги освои 
љубителите на трилерите, но и читателите што 
обожаваат белетристика. Буквално за секој кој 
сака добра книга, од чиишто корици ќе излезе 
сосем променет. Таа е вистинска романсиерка 
што има пронајдено одличен стил со кој го 
задржува љубопитството на читателот, но и 
ги полемизира темите на човечката добрина, 
сложените односи меѓу луѓето и невидливите 
нишки што ги поврзуваат и што неизбежно ги 
упатуваат еден кон друг. И со оваа приказна ќе 
останеш воодушевен од тоа колку еден роман 
може да биде слоевит.  

Повеќеслојната авторка 
на трилери

Американската 
експериментирачка со 
стилот

Алиса Кол
Кога никој не гледа

Речиси веднаш по објавувањето, „Кога никој 
не гледа“ стана бестселер на „Њујорк тајмс“ и 
„Уса тудеј“. Овој трилер на Алиса Кол е еден од 
најбараните книги во светот за 2022 година. Таа 
нè носи во Бруклин, местото кое одеднаш почнува 
да се менува. Раскинувана од болка поради 
пропаднатиот брак и загубата на мајка си, Сидни 
Грин тргнува во истражување со новиот сосед 
Тео. На почетокот тие не си веруваат доволно 
кога пред нив се случуваат морничави планови на 
една корпорација гладна за профит. Но мора да 
научат да си веруваат, ако сакаат да преживеат. 
Роман што го покачува нивото на очекување од 
трилерите.

500 
420

500 
399



Што е светот 
без возбуда?

500 
420

400 
290

450 
340

500 
380

400 
200

450 
280

450 
340

500 
250



Домашна литература

Верувај  
во топлината  
на домот  
и носи го  
во себе
Кога човек чита на друг јазик, тогаш зборовите одат кон умот. А кога 
чита на мајчиниот јазик, зборовите му се вселуваат во срцето. Затоа 
што таму им е домот. 2022 несомнено ќе ја паметиме по приказните 
од македонските автори, кои секој на свој начин придонесе за 
збогатување на македонскиот книжевен фонд, а носи и суштествено, 
општествено и културно будење.

Можеш да зборуваш на кој било јазик, ама мислите и душата секогаш 
ќе си се обраќаат на мајчиниот. Зборувај им на јазикот што го 
разбираат – читај им книги од домашни автори! Твојата душа зборува 
на македонски јазик! Она што е душата за телото, тоа е мајчиниот 
јазик за постоењето. Затоа ајде да уживаме во најдоброто од 
македонската литература. 



„Во домот е светлината“, вели 
Венко Андоновски во својот 
нов роман. Надвор е светот, но 
каде е папокот на светот? Што 
треба да направи човек за да го 
пронајде? 

Да влезе во светот на Јан Лудвик, херојот кој 
пред повеќе од 20 години трагаше по папокот 
на светот, а сега е во потрага по папокот 
на светлината. Заедно со другите ликови, 
тој се обидува да открие каде се раѓа онаа 
светлина која ја просветлува душата и како 
се случува некој цел живот да ја бара неа, а 
некој да се задоволи да му биде облека на 

ѓаволот. Јан излезе од романот и почна да 
живее по книжарниците и факултетите, во 
разговорите меѓу книжевниците и критичарите, 
меѓу старите и младите читатели, по театрите 
и по македонските улици. Сега се враќа во 
литературата, а и надвор од неа. „Папокот 
на светлината“ е значаен прилог кон новиот, 
продуховен свет што заедно го градиме.

Венко 
Андоновски
Име без кое не може 
македонската 
современа уметност

380 
340

340 
260

350 
250

340 
250

350 
270

380 
290

400 
320

https://shop.kniga.mk/papokot-na-svetlinata.html
https://shop.kniga.mk/dostoevski-i-mekdonalds.html
https://shop.kniga.mk/erkata-na-matematicharot.html
https://shop.kniga.mk/pripitomuva-e-na-kuchkata.html
https://shop.kniga.mk/veshtica.html
https://shop.kniga.mk/na-chitanite-i-na-nechitanite-kolumni.html
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/15074


 
 

Уште со првиот роман остави неизбришлива 
трага, а денес е една од најпрепознатливи 
македонски авторки. Со психолошки 
изнијансираните ликови во „Вилино“, Винка 
Саздова го потврдува своето раскажувачко 
мајсторство. Префинета симболика, очудувачки 
детали, прекогниции, соништа, сеизмографски 
треперења на душата. И роман-терапија: 
ведриот женски лик на Вили од идиличното 
Вилино, спротивставено на градот како дувло 
на страстите и осаменоста. Винка Саздова 
одново ве повикува да го победите стравот 
и да тргнете во потрага по слободата. Една 
пукнатина е доволна за да навлезе и темнина 
и светлина. Што ќе одлучиш да ти влезе во 
душата, е твој избор. Затоа, секогаш избирај ја 
светлината.  

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. 

Винка  
Саздова
Пресвртот во домашната 
книжевност

300 
250

250 
199

250 
199

250 
199

250 
199

https://shop.kniga.mk/ponekogash-doagja-srekja.html.html
https://shop.kniga.mk/luna.html
https://shop.kniga.mk/poli-a-so-divi-narcisi.html
https://shop.kniga.mk/posledniot-cha.html.html
https://shop.kniga.mk/vilino.html


Петре М. Андреевски
Дениција

Книжевниот великан и столбот на македонската 
поезија и проза останува засекогаш омилен 
автор на сите генерации. Во „Дениција“ се 
запишани несомнено едни од најубавите 
македонски стихови, а „Кога ја љубев Дениција“ 
е една од највеличествените песни за љубовта. 
Објавена уште во 1968 година, таа ни докажува 
дека времето не им може ништо на вистинските 
вредности. И кога се чини дека ништо не е 
поприсутно од неговото отсуство, треба да ги 
отвориме книгите и да се сетиме дека некои луѓе 
едноставно никогаш не заминуваат. 

Виолета Танчева-Златева
Раскази од минатиот век

Виолета Танчева-Златева е една од 
нашите најпознати поетеси. Но овој пат нè 
потсетува дека во поетот се крие и одличен 
прозаист. Во оваа збирка раскази таа ја 
брише границата меѓу умот и заумот, меѓу 
стварноста и фантазијата, меѓу светот на 
секојдневието и светот на очудувањето, меѓу 
сонот и јавето, меѓу класичниот и магичниот 
реализам. Иако пишувани „во минатиот век“, 
тие се интуитивна проекција на новиот век, 
небаре минатото ја посматра иднината со 
очите на сегашноста, а погледот се менува во 
дијалогот со себеси. 

 „Колку треба да се премолчи, а сепак да се 
каже потребното?“ 

Кога поетското и 
прозното писмо ќе се 
испреплетат

Македонскиот книжевен 
великан 

200 
160

250

350 
260

200 
150

350 
280

200 
150

https://shop.kniga.mk/denici-a.html
https://shop.kniga.mk/raskazi-od-minatiot-vek.html


Митко Маџунков    
Времето пред приказната

Неисцрпен и раскошен – тоа е вистинскиот опис 
на раскажувачкиот опус на Митко Маџуков. Со 
неговата нова книга 2022 г. добива ново значење 
за домашната книжевност. Ова е ново ремек-дело 
и на ниво на светската литература. Како што го 
нарекува Венко Андоновски: „Генијален роман 
кој нема збор вишок или кусок. Ако ‘Приказна за 
трите града’ ги содржи како опал кугла сите идни 
дела на Маџунков, ова е архиопал куглата која ја 
содржи и таа мала опал-кугла што ги содржи сите 
негови дела! Навистина импресивно, остава без 
зборови. Ќе ми треба време да се соземам.“

Неисцрпниот автор со 
раскошен опус

Повеќеслојноста во 
литературата

Јагода Михајловска-Георгиева
Манастир Фуентерабија

Што спие 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. Оваа книга ја доби наградата „Стале Попов“ 
за најдобро прозно дело објавено во 2017 година. 
А Јагода Михајловска-Георгиева е закитена и со 
многу други награди. Со својата раскажувачка 
магија, таа е неизбежна авторка за секој 
македонски читател. 

300 
220

790

280 
199

299 
250

https://shop.kniga.mk/vremeto-pred-prikaznata.html
https://shop.kniga.mk/manastir-fuenterabi-a.html


Наташа Сарџоска
Трамонтана

Сите ја знаевме како одлична поетеса, но 
со овој нејзин прв роман сфативме дека 
е и одлична раскажувачка и авторка која 
ја има потребната храброст да се соочи 
со празнината. Сeкој од нас понекогаш 
ја чувствува таа празнина – сеопфатна 
и застрашувачка. Има убавина и во 
зборувањето за неприпаѓањето. На начинот 
на кој Наташа Сарџоска, пишувајќи за 
празнината, нѐ носи отаде празнината.

Храброста на женската 
македонска проза

Ана Аврамовска
Водни тела

Безимената протагонистка и писателка во 
сенка од Сиднеј се враќа во родното Куманово, 
но наместо во градот од спомените доаѓа во 
сиво место задушено во смог, ѓубре и закопани 
соништа. Како носителка на богатата македонска 
традиција, баба ѝ ѝ открива дека во Куманово 
некогаш постоела речна плажа. И така главната 
хероина се впушта кон откривање на личните 
приказни и легендите, кон сувото речно корито, 
заедно со другарите од детството – дивиот таксист 
Гаврил и Јасна, фотографка која ги следи трагите 
на црниците. Барајќи го изворот на водата, тие 
несвесно си го бараат својот извор.

Пријателка на 
самовилите

300 
250

250

https://shop.kniga.mk/tramontana.html
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/17829


Ана Јовковска 
Емотивен талог

Ана Јовковска оваа година ни понуди збирка 
прозни записи што несвесно ни недостигала. 
Зошто мислиме така? Затоа што по самото 
објавување веднаш стана популарна. Приказните 
од женската кујна, како што се наречени во 
поднасловот, веќе се докажан рецепт за вкусна 
проза. Уште од своето објавување во април, 
„Емотивен талог“ ја освои пошироката публика и 
наскоро го доживеа и своето второ издание. 

Игор Џамбазов
Присобрани дела

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. 

Новинарка и 
истражувачка на 
современоста која сите 
ја познаваме 

Новинарка и 
истражувачка на 
современоста која сите 
ја познаваме 

350 
299

2140 
1999

350 
250

399 
290

299 
250

400 
320

400 
320

300 
259

https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/17313
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/17225
https://shop.kniga.mk/gol-chovek.html
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/14135
https://shop.kniga.mk/umren-chovek.html
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/15135
https://shop.kniga.mk/oblechen-chovek.html
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/14383


350 
280 350

450 
399 250

250 
200

250 
199



300 
250

450 
320300 

199

250 
150

250 
150

Луан Старова, 
името што остави 
неизбришлива 
трага во домашната 
книжевност со 
својата Балканска 
сага



500 
420

280 
190

300 
210

350 
280

250 
199

300 
240



Психолошка медицина

Верувај  
во умот  
и телото  
ќе те послуша
Биди свој психотерапевт благодарение на книгите што ќе те научат 
како да се грижиш за себеси. Не заборавај дека ти си и тело, и ум,  
и душа. Еднакво грижи се за сите и гледај како и тие ќе ти возвратат. 
Современата психолошка медицина оди напред. Времето се менува,  
а и самиот човек. Но срцевината останува иста. Ти си срцевината. 

Од тебе почнуваат сите промени. Насочи ги правилно и гледај  
како се менуваш ти од корен, а потоа и светот околу тебе. Верувај им  
на психолозите, психијатрите и најмногу од сè, верувај во умот и 
твоето тело ќе те послуша. Анксиозноста се вселува во секого. Не 
уредувај ѝ го домот. Нареди ги полиците на твоето срце со книги 
како оние на Габор Мате и Бесел ван дер Колк. Во нив се наоѓа лекот. 
Треба само да посакаш да го пронајдеш. 



Габор  
Мате 
Психологот којшто 
спасува животи

Ослободи се од сите 
причинители што ти го 
уништуваат здравјето и ти ја 
оневозможуваат среќата 

Во основата на бестселерот на Габор Мате 
лежи неговото долгогодишно практично 
искуство во областа на медицината и 
психолошкиот развој. „Кога телото вели не“ 
не е обична книга туку е книга што спасува 
животи во буквалната смисла на зборот. 
Таа ќе те упати до вистинското место и до 

срцевината на проблемот. Ослободи се од сите 
причинители што ти го уништуваат здравјето и 
ти ја оневозможуваат среќата. „Кога телото вели 
не“ изобилува со животни приказни на многу 
пациенти. Таа е откровение што придонесува 
за трансформативни сознанија за тоа дека 
болеста е начин на кој телото му кажува „не“ на 
она што умот не може да го признае.

ТРИ лекции  
за исцелувањето  
од Габор Мате

Ослободи се од сите причинители што ти го 
уништуваат здравјето и ти ја оневозможуваат 
среќата. 

1. Исцелувањето значи одново да станеш 
целина.

2. Вистинското јас никогаш не те напушта. 
Само ја губиш врската со него.

3. Ако се обидеме да ги разбереме телото и 
умот како обединети, како една целина, 
тогаш можеме да дојдеме до лекот.

550 
450

https://shop.kniga.mk/koga-teloto-veli-ne.html


Нетрадиционалниот 
лекувач на трауми

Авторката која го има 
клучот за речиси сите 
проблеми

Бесел ван дер Колк    
Телото памети

Траумата е дел од животот. Човек не мора да биде 
војник на бојно поле за да се соочи со траума. 
Многумина од нас или од луѓето што ги познаваме 
се справуваат со болните последици од своето 
минато. Голем број возрасни со децении се борат 
со траумите од емоционалното или физичко 
насилство што го претрпеле во детството. 
Истакнатиот светски експерт за траума Бесел 
ван дер Колк веќе пет децении им помага на овие 
несреќни луѓе. Истражувајќи иновативни начини 
за лекување – од неврофидбек и медитација 
до спорт, театар и јога – тој нуди нови патишта 
за ослободување од траумата. Заснована 
врз сопствените истражувања и најновите 
резултати од водечки специјалисти, оваа книга ја 
открива огромната моќ на односите, и оние кои 
повредуваат и оние кои лекуваат, и нуди нова 
надеж за враќање на среќата во животот. 

Штефани Штал  
Детето во тебе мора да го 
најде својот дом

Психологијата во последните години сè повеќе 
го актуализира значењето на себељубовта и 
себегрижата како услов за надминување на 
проблемите со анксиозноста, самодовербата и 
тешкотиите што ги имаат интровертните лица. 
Љубовта и грижата кон себе се клучни за среќа, 
додека анксиозноста сите сме ја почувствувале 
на своја кожа. Бидејќи овој наш свет е многу 
динамичен и суров, ни треба практична книга која 
ќе ни понуди решение за прашањата во нашата 
глава. Токму „Детето во тебе мора да си го најде 
својот дом“ е книгата што ги има вистинските 
одговори.  

690 
580

450 
350

https://shop.kniga.mk/teloto-pameti.html
https://shop.kniga.mk/deteto-vo-tebe-mora-da-si-go-na-de-svo-ot-dom.html


Карл Густав Јунг
Човекот и неговите симболи 

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. Со над 
500 илустрации кои ја прават неповторлива, 
оваа книга ја покажува функцијата на 
соновите, нивното психолошко значење во 
секојдневните искуства и симболичното 
значење на уметноста. 

Најголемиот психијатар 
на сите времиња

650 
499

Лори Готлиб
Можеби треба да разговараш 
со некого

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.

Психотерапевтката која 
спасува животи

600 
490

https://shop.kniga.mk/chovekot-i-negovite-simboli.html
https://shop.kniga.mk/mozhebi-treba-da-razgovarash-so-nekogo.html


Личен развој

Верувај  
во себе  
и другите  
ќе веруваат  
во тебе
Книгите за самопомош се буквално она што го објаснува овој опис: 
ќе ти ги раслојат умот и душата и ќе ти помиогнат за да си помогнеш 
себеси. Ќе се оствариш и ќе си го најдеш патот. Што би рекол еден 
од најпознатите писатели на овој жанр, Робин Шарма: „Среќата е 
патувањето, а не целта“.  

Оствари се онака како што ти е пишано во ѕвездите. Биди кормиларот 
на својот брод и освојувај го океанот. Преброди ги сите бури. 
Капетан се станува кога ќе поминеш низ немирни води. А книгите 
како овие се вистинскиот начин да го направиш тоа. Благодарение 
на нив, различни генерации од сите краишта на светот можат да ја 
применуваат мудроста. Неверојатен е бројот на луѓе на кои овие 
книги им помогнале. Но тие сега не се важни. Сега си важен ти. 
Книгите нека бидат само скалилата. Запомни: ти си оној кој ги качува.  



„За да го искачиме врвот 
не треба да ја совладаме 
планината, туку себеси.“ 

Реченица која го промени текот на 
популарната психологија по своето 
објавување во 2020 година. Сега е време 
да го направи тоа и кај тебе. Ова е повик за 
будење што влева надеж за надминување 
на сите пречки што ни стојат на патот кон 
себеостварувањето. Заборави ги правилата 
за она на што те учеле и свесно избери 
нови уверувања за да создадеш живот што 

длабоко го посакуваш и го заслужуваш. 
Бријана Вист отсекогаш велела дека сè 
започнува со мислата. Така ги напишала 
и своите книги што денес се бестселери 
продадени во над еден милион примероци 
и преведени на повеќе од 20 јазици. Ние 
велиме дека сè започнува со книгата. Така им 
помагаме на многумина да го најдат својот 
пат. Се надеваме дека и ти си меѓу нив. 

Што е самосаботажата? 
Самосаботажа е кога имате две 
противставени желби. Едната е свесна, 
втората несвесна. Знаеш како сакаш да го 
движиш животот напред, а сепак, поради 
некоја причина, остануваш заглавен.  
 

Како да се реши ова
Треба да ни е јасно што сакаме, но и како, 
кога и зошто го сакаме тоа. Мора да ги 
согледаме несвесните уверувања што 
нè спречуваат да се вложиме максимално, а 
потоа да се вратиме на работата кога ќе се 
почувствуваме инспирирани. По периодот 
на давање отпор, желбата е клучна за да се 
вратиме на колосек и да дадеме сè од себе.

Бријана  
Вист
Непоколебливиот водич 
по рутата до врвот

320 
280
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https://shop.kniga.mk/planinata-si-ti.htmll


Фармацевтот кој ги 
решава животните 
прашања со 
автосугестија

Емил Куе    
Како да владеете со себе

Автосугестијата е најдоброто и најевтиното 
средство што им е достапно на сите, а многумина 
не знаат да го користат. Таа е моќ што секој човек 
ја добива со раѓањето и може неограничено да 
ја применува за остварување на сè што ќе посака. 
Ако знаете како свесно да ја употребувате, можете 
да избегнете лоши околности и да предизвикате 
добри. Особено е корисна за обновување на 
физичкото и за поткрепа на психичкото здравје. 
Оваа класика за самопомош во себе содржи 
и една скриена порака – за моќта на надежта 
и позитивната мисла, за вербата во човекот и 
неговата способност да влијае врз сопственото 
постоење, наместо да биде марионета во рацете 
на судбината. 

Лидерот кој ги менува 
животите на милиони 
луѓе

Дејл Карнеги
Серијал за успехот

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.
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320 
250
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250

400 
299

https://shop.kniga.mk/kako-da-steknete-kvalitetni-odnosi-doverba-i-vli-anie-ka-lu-eto.html
https://shop.kniga.mk/kako-da-steknete-kvalitetni-odnosi-doverba-i-vli-anie-ka-lu-eto.html
https://shop.kniga.mk/kako-da-steknete-kvalitetni-odnosi-doverba-i-vli-anie-ka-lu-eto.html
https://shop.kniga.mk/kako-da-steknete-kvalitetni-odnosi-doverba-i-vli-anie-ka-lu-eto.html
https://shop.kniga.mk/kako-da-steknete-kvalitetni-odnosi-doverba-i-vli-anie-ka-lu-eto.html


„Манифест на секојдневнот 
херој“ ќе ти подаде херојска 
наметка. Ќе те инспирира како 
никогаш досега.

Гурото Робин Шарма, експертот за 
насочување на мислите, повторно е 
светилник кон твојата сигурна иднина. Ако 
си креативен, продуктивен, амбициозен – или 
сакаш да станеш – оваа  книга е за тебе. Како 
и сите од Робин Шарма. Неговите 12 книги се 
продадени во над 20 милиони примероци во 

над 96 земји во светот. Шарма е доказ дека 
ние самите сме творци на својата судбина. 
Зашто не е доволно само да знаеме што 
треба да направиме – мораме тоа знаење 
да го примениме за да живееме како што 
сакаме.

Робин  
Шарма
Калуѓерот којшто 
менува животи

600 
460

380 
299

320 
250

500 
380

320 
250

380 
290

400 
290

https://shop.kniga.mk/planinata-si-ti.htmll
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https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/14739
https://shop.kniga.mk/kalu-erot-shto-go-prodade-svoeto-ferari.html


Милионерката со 
позитивни афирмации

Кристен Хелмстетер    
Кафе-муабет со себеси

Позитивните афирмации на Кристен Хелмстетер 
се најдоа по ѕидовите на многумина од нашите 
читатели веднаш штом оваа книга излезе од 
печат. „Кафе-муабет со себеси“ не дава здодевен 
список на задолженија, туку забавен и делотворен 
начин секој ден да се будиш насмеан и среќно 
да впловиш во својот нов, неверојатен живот. И 
сето тоа со само петминутни дневни афирмации и 
шолја вкусно кафе! Има ли нешто што отсекогаш 
си сакал да го направиш, но мислиш дека е 
резервирано само за избраните? Повеќе нема 
да ти стои на списокот. Знаеш зошто? Зашто 
по читањето на оваа книга ќе станеш и ќе го 
оствариш!

Популарниот гуру за 
(себе)љубов

Векс Кинг  
Добри вибрации, добар живот

Нова година е совршено време за полнење на 
батериите. Примени ги советите на Векс Кинг што 
милионите следбеници на неговата инстаграм-
страница ги применуваат.  
Со оваа книга Векс Кинг направи бум во светот, но 
и кај нас. Читај ја една од најпродаваните книги 
за 2022 година и научи се да даваш и да шириш 
љубов. Продадена во над 500.000 примероци низ 
светот, бестселерот на „Сандеј тајмс“ ќе ти докаже 
зошто Векс Кинг наеднаш стана толку популарен. 

360 
290

500 
399

https://shop.kniga.mk/dobri-vibracii-dobar-zhivot.html
https://shop.kniga.mk/deteto-vo-tebe-mora-da-si-go-na-de-svo-ot-dom.html


Ичиро Кишими и Фумитаке Кога
Храброста да се биде свој

Со јапонскиот феномен в раце ќе се научиш како 
да го живееш сопствениот живот на свој начин. 
Ако не, тогаш кој ќе го живее за тебе? Искористи 
ги техниките и теориите на Алфред Адлер, еден 
од најбрилијантните умови во психологијата. 
Во оваа книга необичниот филозоф му помага 
на едно момче да сфати дека секој човек сам 
ја одредува насоката на својот живот. Така и 
ти ќе се ослободиш од оковите на минатото 
и од очекувањата на другите – овој идеал ги 
предизвикува социјалните норми што ги живееме 
и за кои сме убедени дека се вообичаени. 
Потребна е храброст да се ослободиме од нив и 
да сфатиме дека секој од нас има своја улога во 
светот. А ние веќе ја поседуваме таа храброст во 
себе, треба само да ја разбудиме.

Јана Капри  
Чаран Дијаз 
Остани спокоен со Сенека
Остани позитивен со Марко 
Аурелиј

„Медитации“ од Марко Аурелиј е класика што 
речиси секој ја има дома и во срцето. Овие 
две книги на Јана Капри и Чаран Дијаз се 
приспособени на современиот живот и со 
своите прашања и одговори ќе ти овозможат 
да сфатиш како да го примениш стоичкиот 
пристап во својот живот. Само со таква свест 
ќе можеш да се самосознаеш и да стекнеш 
храброст за надминување на проблемите и 
страдањето.

Јапонските филозофи 
што несебично 
нудат одговори на 
најсуштествените 
животни прашања

420 
350

280 
230

280 
230

https://shop.kniga.mk/hrabrosta-da-se-bide-svo.html
https://shop.kniga.mk/ostani-spokoen-so-seneka.html
https://shop.kniga.mk/ostani-pozitiven-so-marko-aureli.html


Еден од првите 
и најпопуларни 
разоткривачи на 
потсвеста 

Џозеф Марфи   
Ослободување на моќта на 
потсвеста

„Моќта на потсвеста“ од Џозеф Марфи е еден од 
најголемите светски бестселери на сите времиња, 
а по самото свое објавување на македонски 
јазик и една од најбараните книги од областа 
на популарната психологија на ТРИ. Мотото на 
луѓето кои ги следат Марфиевите принципи гласи: 
„Во животот го добиваш она во што веруваш“. 
Ослободи ја моќта на својата потсвест и верувај 
во книгата, и таа ќе ти помогне да ги освоиш сите 
врвови. Најуспешни не се оние луѓе кои мечтаат за 
подобра реалност, туку оние кои ја создаваат. 

Баснописецот за 
возрасни

Спенсер Џонсон 
Кој го здипли моето сирење

Меѓународниот бестселер на Спенсер Џонсон 
е продаден во 28 милиони примероци и со 
секоја следна година го потврдува својот епитет 
на класика. Зошто? Зашто во овие две книги, 
современи басни за постигнување големи успеси, 
ги има сите правила што треба да ги следиш за да 
излезеш од лавиринтот како успешен човек. „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.

400 
320

380 
299

320 
250

320 
250

https://shop.kniga.mk/dobri-vibracii-dobar-zhivot.html
https://shop.kniga.mk/oslobodete-a-mo-ta-na-potsvesta.html
https://shop.kniga.mk/mo-ta-na-potsvesta.html
https://shop.kniga.mk/izlez-od-lavirintot.html


500 
399

500 
420

400 
299

100

280 
220

450 
380

100

400 
320

380 
230



250 
199

450 
340

400 
320

250 
190

450 
350

300 
250

320 
250

300 
250

250 
190



420
340

500 
420

400 
320

320 
250

400 
299

350 
250

350 
250

450 
350

280 
140



Ако знаеш како  
убаво да ја спакуваш 
сегашноста, таа ќе ти биде 
вистински подарок. 

За да доживееш ичиго-ичие, избегнувај повеќе 
задачи одеднаш. Проблемот е во тоа што 
сакаме да направиме толку многу работи 
одеднаш. Одиш по улица и одговараш на 
Месинџер или на Ватсап. Не ја гледаш другата 
личност, не го гледаш небото, не гледаш што се 
случува околу тебе. Дури и кога се сретнуваш 
со некого твоето внимание е насочено кон 
мобилниот телефон. Влијае врз нашето 
внимание и свесност. Сигурен начин да го 

искусиме ичиго-ичие е да правиме само една 
работа во еден миг, со целото наше срце.

Ако знаеш како убаво да ја спакуваш 
сегашноста, таа ќе ти 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. 
Запознај 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.

Франсеск 
Миралјес
Човекот кој ќе ти ја открие 
тајната за среќен живот

320 
250

320 
240

320 
250



Финансиите во голема 
мера господарат со нашиот 
живот. Доколку добро ги 
раководиме, ќе имаме и 
многу поголема контрола 
врз него. Овој финансиски 
планер ќе ти помогне да ја 
оствариш таа цел.  

780



Ведрана Стојановска
Мој личен развој

Ако сакаш да се самозапознаеш, да проучиш како 
функционираат твоите мисли и емоции, тежнееш 
кон личен развој, потребни ти се насоки што 
неизбежно водат кон успех. Ако сакаш да воведеш 
позитивни навики, сакаш да направиш извонредно 
дело од својот живот, тогаш започни со промената 
и обезбеди си го „Мој личен развој“ веднаш.  

790 
690

790 
690

790 
690

790 
690



Бизнис-литература

Верувај  
во целите  
и не гледај  
назад
Суштината во бизнисот не се успехот или парите, туку 
себеостварувањето, искористувањето на целиот потенцијал 
што постои во тебе. Читајќи ги вистинските книги, верувајќи во 
вистинското силно јас, следејќи ги патоказите на успешните луѓе – 
само така можеш да стигнеш дотаму. Животот не е натпревар меѓу 
тебе и другите, туку меѓу она што си бил вчера и она што си денес – за 
да бидеш уште подобар утре. 

Меѓу авторите на следниве книги има многумина што почнале од 
нула, што имале тежок животен пат и успеале да се издигнат како 
феникс од пепелта. Ти си и скулптурата и скулпторот. Па, каде и да си 
во моментов, размисли каде би можел да бидеш, верувај во изборот 
на твоите книги и пред да ја почувствуваш промената, таа ќе се случи. 
Уживај во видикот – од горе е неверојатен! 



Морган Хаусел 
Психологија на парите 

Морган Хаусел истапи храбро и ги кажа тајните 
на успехот за кои никој претходно не сакаше 
да зборува. „Психологија на парите“ е негова 
најпозната книга која со своите 19 поглавја ги 
истражува невообичаените ставови што луѓето ги 
имаат за едно од најважните животни прашања. 
Продадена во над милион примероци и преведена 
на 48 јазици, по своето објавување таа и кај нас 
доживеа голем успех. Исто како и луѓето кои ја 
прочитаа. 

Роберт Киосаки
Богат татко, сиромашен татко 

Роберт Киосаки, инвеститор, милионер, автор 
и предавач, ја имал единствената шанса да ги 
открие вистинските одговори уште во своето 
најрано детство, и тоа од две сосема различни 
перспективи – од богатиот и од сиромашниот 
татко. Едниот е неговиот татко, професор со 
размислувања на обичен работник што работи 
за плата. А другиот е таткото на неговиот другар, 
успешен бизнисмен, кој станал негов ментор и 
му ги отворил очите за огромните грешки што 
ги прават повеќето луѓе во врска со работата 
и парите. „Богат татко, сиромашен татко“ е 
лична финансиска перспектива за целосно 
преиспитување на тоа како функционираат 
парите. 

Разоткривач на 
најголемите бизнис-
тајни

Сиромашното дете кое 
стана богат возрасен

500 
399

400 
320

https://shop.kniga.mk/psihologija-na-parite.html
https://shop.kniga.mk/bogat-tatko-siromashen-tatko.html


Брајан Трејси 
Моќта на јавното говорење

Основната цел на Брајан Трејси – светскиот 
стратег и автор на над 70 бестселери, е да им 
помогне на луѓето да остварат лични и деловни 
успеси побрзо и полесно отколку што можат да 
замислат. Во својата 40-годишна кариера Трејси 
одржал безброј говори и семинари за лидерство, 
продажба, мотивација, цели и креативност 
пред повеќе од пет милиони луѓе низ целиот 
свет, нудејќи им моќни методи за зголемување 
на способностите на секој поединец или 
организација. Синтетизирани во неговите книги, 
сега неговите сознанија ти се лесно достапни за 
лично самоусовршување.

Тони Робинс
Разбудете го џинот во себе

Тони Робинс е фениксот за кој зборувавме. Тој 
успеал да се издигне над своето тешко детство 
и да стане еден од највлијателните луѓе на 
светот. Двете негови книги се полни со ефикасни 
стратегии и совети за самоусовршување. За да 
станеш најдобар, треба да учиш од најдобрите. 
Како реномиран експерт за психолошкиот процес 
на промените, Тони Робинс може да ти го покаже 
вистинскиот пат до врвот и да го ослободи твојот 
потенцијал за неограничена моќ. Само верувај му! 

Најпознатиот деловен 
автор

Џинот во светот на 
успехот

790 
599

790 
650

400 
320

450 
330

400 
320

400 
320

400 
300

https://shop.kniga.mk/neogranichena-mo.html
https://shop.kniga.mk/razbudete-go-inot-vo-sebe.html
https://shop.kniga.mk/bez-opravduva-a.html
https://shop.kniga.mk/mo-ta-na-avnoto-govore-e.html
https://shop.kniga.mk/celi.html
https://shop.kniga.mk/mo-ta-na-samodoverbata.html
https://shop.kniga.mk/smenete-go-razmisluva-eto-smenete-go-zhivotot.html


Сајмон Синек 
Почни со зошто

Сајмон Синек е еден од најбараните автори 
и говорници на светот. Неговиот настап на 
видеоплатформата TED.com е вториот најгледан 
на сите времиња, со над 36 милиони прегледи, 
а „Почни со зошто“ како глобален бестселер 
ги освои светските топ-листи. Причината за 
тоа е едноставна – откритијата на Синек имаат 
неверојатно влијание врз успехот на која било 
организација или поединец.

Волтер Ајзаксон 
Стив Џобс

Ексклузивна биографија на Стив Џобс напишана 
со негова целосна соработка. Врз основа на 
повеќе од четириесет интервјуа со него, што ги 
давал во текот на цели две години – како и врз 
основа на разговори со над сто негови роднини, 
пријатели, ривали и колеги – оваа книга е хроника 
на неговиот возбудлив живот и див карактер. 
Возбудлива приказна за креативниот претприемач 
кој се стремеше кон совршенство.

 Човекот кој беше пред 
своето време

Шармантен говорник од 
светски размери

400 
320

450 
380

650 
490

https://shop.kniga.mk/beskonechna-igra.html
https://shop.kniga.mk/stiv-obs.html
https://shop.kniga.mk/pochni-so-zoshto.html


420 
299

450 
340

450 
340

500 
350

450 
350

400 
320



Духовен развој

Само  
верувај 
Духовниот развој е процес во кој го будиш своето вистинско јас 
произлезено од искуствата и случувањата. Спиритуалното патување 
знае да биде исцрпувачко, затоа што ја разголуваш душата и се 
ослободуваш од сето влијание на надворешниот свет. Остануваш сам 
со себе. 

Љубовта е многу значајна во овој процес. Затоа, искористи ја љубовта 
што ја чувствуваш кон книгите, посвети се на оние напишани од 
духовните водичи и тие ќе ти помогнат – ќе бидат постојано до тебе. 
Подготви се да ослободиш многу работи од себе, но во дланките да 
ги стегнеш најзначајните – овие книги. Одбери ги оние кои сметаш 
дека најмногу би придонеле за твоето будење. А универзумот нема да 
те остави сам!



Вејн Дајер  
Моќта на намерата

Со вистински случаи и примери од секојдневниот 
живот, д-р Вејн Дајер докажува дека сè што 
можеме да замислиме во нашите умови може и 
мора да се оствари, ако останеме во хармонија со 
универзалниот извор што создава сè. Ние, како и 
сè што постои, произлегуваме од универзалното 
поле на намерата. Сите сме тука благодарение 
на нејзината невидлива но безмерна моќ. Колку 
побргу ќе го согледаме тоа, толку подобро 
ќе живееме. Само треба да негуваме убави и 
позитивни мисли, зашто нашите мисли се реални. 
Тие се чиста енергија. Довербата во себе значи 
доверба во мудроста што нè создала.

Тибо Морис  
Завладејте со своите емоции

Продадена во 100.000 примероци, оваа книга 
содржи докажана програма што ќе те научи 
на 31 практичен чекор за совладување на 
негативните емоции. Ќе ти покаже како емоциите 
да работат за тебе и ќе ти помогне да ја научиш 
формулата за преобразба на мислите. Тибо 
Морис бил интроверт и неговата повлеченост 
не му овозможувала да ги постигне целите што 
ги посакувал. Кога одлучил да си го подобри 
животот, сè се променило. Ова е неговата 
приказна за тоа како ја пронашол среќата. Може 
да биде и патоказ кон твојата.

Човекот кој верува 
во невидливата а 
сеприсутна моќ

Владетелот со емоциите 
и нивен скротувач

450 
399

380 
320
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https://shop.kniga.mk/mo-ta-na-namerata.html
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/17835


Дејвид Деида  
Патот на супериорниот маж

Преведен на над 20 јазици, овој бестселер на 
Деида е длабок и возбудлив водич за патот 
на самоуверениот маж кој е подготвен да се 
усовршува надминувајќи ги пречките и да си 
поставува нови цели живеејќи во хармонија со 
себе и со светот. А среќната врска со саканата 
жена е многу значаен дел од тој пат. Ефикасните, 
несекојдневни и на многу начини револуционерни 
совети и телесни практики од Деида се 
однесуваат на сите аспекти на заедничкиот живот: 
од решавање на секојдневните прашања до 
способноста да се дава и да се прима највисоко 
задоволство во сексот.

Гласникот на 
современиот 
самоуверен маж

Садгуру
Карма

Садгуру е еден од највлијателните современи 
духовни учители, хуманитарец, модерен јогин 
кој доживеал просветлување и со својата работа 
влијае врз животите на милиони луѓе преку своите 
трансформациски програми. Со негова помош не 
гледај на себе и сопствената карма низ сферично 
огледало. Застани пред она кое ќе ги одрази 
твоите акции, зашто твојата карма се твоите 
дејства! 

Модерниот духовен 
јогин 

500 
399

420 
320

на
ск

ор
о

https://shop.kniga.mk/karma.html.html
https://shop.kniga.mk/karma.html.html


Најинспиративниот 
духовен учител на 
нашето време

Најпознатиот современ 
монах на светот

Ошо 
Здрав емотивен живот

Ошо, еден од најпровокативните и 
најинспиративни духовни учители на нашето 
време, ни претставува практичен и сеопфатен 
пристап кон успешно решавање на личните 
конфликти. Користејќи нов, досега необјавен 
материјал, книгата „Здрав емотивен живот“ ни 
помага да сфатиме што лежи во основата на 
нашите емоции, ни укажува како да реагираме 
на ситуациите за да осознаеме нешто и за себе и 
за другите, и нѐ учи да одговориме со поголема 
сигурност на неизбежните подеми и падови во 
животот.

Џеј Шети
Размислувај како монах

Да се размислува како монах повеќе не е 
избор, туку потреба! Супермоќта на Џеј 
Шети не е само во тоа што успеал да го 
разбуди монахот во себе, туку и во тоа 
што својата мудрост ја прави достапна за 
секого. Неговата незаменлива книга-водич 
„Размислувај како монах“ ќе ги подготви сите 
храбри луѓе да ги истражат длабочините на 
својата душа и да му го подарат на светот 
најубавото и најдоброто што спие неоткриено 
во нив. Корисните лекции, совети и вежби 
собрани во оваа инспиративна, прониклива и 
практична книга се доказот дека секој може и 
треба да размислува како монах.

380 
299

380 
299

380 
290

380 
290

600 
480

https://shop.kniga.mk/zdrav-emotiven-zhivot.html
https://shop.kniga.mk/kako-da-se-saka.html
https://shop.kniga.mk/zhivot-ubov-smea.html
https://shop.kniga.mk/zhivot-ubov-smea.html
https://shop.kniga.mk/razmisluva-kako-monah.html


Нил Доналд Волш
Разговори со бога

Во еден тежок период од својот живот, Волш 
напишал луто писмо до Бога, прашувајќи го зошто 
животот му е неуспешен на сите полиња. И потоа 
слушнал глас: „Дали навистина сакаш одговор 
на сите овие прашања?“ Волш почувствувал дека 
одговорите му проблеснуваат во свеста и одлучил 
да ги запише. Дијалогот што следувал е книгата 
што можеш да ја држиш во рацете. 

Екарт Тол 
Моќта на сегашниот миг

Претворајќи го апстрактното во конкретно, 
Тол ни нуди една поинаква филозофија на 
животот која преку длабоката преобразба и 
внатрешното себепреиспитување ќе доведе 
до целосна промена на начинот на кој 
размислуваме.
Овој современ духовен учител со своите 
зборови нè подучува како да ги наслушнеме 
гласовите на своето емоционално битие, 
за да дојдеме до спознание за тоа кои 
навистина сме и како да достигнеме 
ослободување на сопствениот ум. Неговата 
техника на самопомош на крајот резултира 
со чувство на мир и задоволство со себе, со 
сопствениот живот без страв од иднината, 
без копнеж по минатото, живеејќи го докрај 
сегашниот миг.

Духовен трагач по 
вистината

Ослободувачот на 
мигот и ослободувач на 
зборот на тишината 

380 
290

280 
199

350 
270

https://shop.kniga.mk/razgovori-so-boga-kniga-prva.html
https://shop.kniga.mk/mo-ta-na-segashniot-mig.html
https://shop.kniga.mk/catalog/product/view/id/16656


Нека душата 
ти биде удобно 
место за 
живеење.

400 
299

280 
199

250 
190

500 
320

250 
199

380 
290

280 
220



Верувај  
во големите 
мислители  
и тие ќе  
ти објаснат  
зошто
Кој вели дека науката не е поврзана со чувствата, туку само со умот? 
Книгите на големите мајстори, каков што е Јунг или денес мошне 
популарниот интелектуалец Џордан Питерсон, се доказ дека телото 
не може да се одвои од умот, па дека треба да ги следиме фактите 
што ни ги кажуваат и едното и другото. 

Реалноста е комплексна и ние секогаш трагаме по одговори. Некогаш 
сме толку заслепени од прашањата што не можеме да видиме дека 
одговорите се испишани по нас. Затоа, само одредени луѓе како овие 
автори успеале да ги видат одговорите и ги запишале. За среќа, од 
нивните книги можеме да ги дознаеме и ние. 



Примената на само едно 
правило од Џордан Питерсон 
може да влијае врз твојот 
целокупен живот.

Питерсон им помага на милион читатели 
да воведат ред во хаосот на своите животи. 
Неговите стратегии ќе ти помогнат да најдеш 
значење и цел, дури и кога изгледа 
невозможно. Питерсон резимирајќи ја 
вредната етичка, психолошка и философска 
мудрост, успева да ги дефинира правилата 

кои ќе те поведат на патот кон вашето 
најсуштинско јас и ќе го разбудат твоето 
Битие!

Започни уште од сега:
 

Правило број 1 
ЗАСТАНИ ИСПРАВЕНО СО 
ЗАФРЛЕНИ РАМЕЊА  
 
Секој што доживеал болна преобразба, може 
да се поистовети со најуспешниот човек.

Џордан 
Питерсон 
Најконтроверзниот 
современ 
интелектуалец

500 
380

500 
380

https://shop.kniga.mk/nadvor-od-redot-ushte-12-zhivotni-pravila.html
https://shop.kniga.mk/12-zhivotni-pravila.htmlhttps://shop.kniga.mk/neogranichena-mo.html


Јувал Ноа Харари  
Сапиенс

„Сапиенс“ е интернационален бестселер објавен 
на над 30 јазици низ целиот свет. Во неа д-р 
Харари ја опфаќа целата човечка историја, 
од првите луѓе на Земјата до радикалните – а 
понекогаш и катастрофални – достигнувања 
на когнитивната, земјоделската и научната 
револуција. Врз основа на согледувањата од 
биологијата, антропологијата, палеонтологијата 
и економијата, тој истражува како струите на 
историјата ги обликуваат човечките општества 
и нашите личности. Храбра, опсежна и 
провокативна, оваа книга предизвикува сѐ што 
досега мислевме дека знаеме за тоа што значи 
да се биде човек: нашите мисли, дејства, моќ... и 
нашата иднина.

Современиот проучува 
на минатото и 
историчар на иднината

500 
380

500 
380

500 
450

https://shop.kniga.mk/homo-deus.html
https://shop.kniga.mk/sapiens.html
https://shop.kniga.mk/21-lekci-a-za-21-vek.html


Класици

Верувај  
во книжевноста, 
која не познава 
граници
Класиките се книги што никогаш докрај нема да го кажат она што го 
кријат меѓу своите корици. Ние не сме истите личности што сме биле 
до вчера и со секое читање наоѓаме нешто ново што претходно не сме 
го откриле. Класиците секогаш ни ги отвораат очите. Благодарение на 
нив сонуваме со отворени очи. Затоа и ги нарековме безвременски. 

Едицијата „Класици“ ни помогна одново да се потсетиме зошто се 
токму тоа – автори незасегнати од времето, книги што секогаш одново 
се читаат и препрочитуваат. Класици со причина – кои не се само 
патоказ во литературата туку и во постоењето. 



Рускиот ненадминат 
познавач на човековата 
душа

Бунтовниот портретист 
на аристократското 
општество

Фјодор Михајлович Достоевски
Записи од подземјето

Најреволуционерната книга на Достоевски, 
еден од првите егзистенцијалистички романи во 
историјата на светската литература. Четиво што 
го означува преминот на книжевноста од XIX во 
XX век, приказна за визиите на поединците што ги 
уништува општеството. 

„Записи од подземјето“ ни ги нуди белешките на 
еден гневен, изолиран човек, поранешен чиновник 
кој се повлекува од светот. Во него содејствуваат 
два спротивставени комплекса – инфериорност и 
супериорност. Зашто иако е социјално отфрлен 
и сиромашен, во духовен и интелектуален 
поглед стои над другите. Проникнати со сурова 
искреност и горчлив презир, неговите записи 
се бунтовен напад на социјалниот утопизам и 
потврда на ирационалната човекова природа.

Оскар Вајлд
Сликата на Доријан Греј

Восхитен од својот штотуку насликан портрет, 
Доријан Греј си ја нуди душата во замена 
за вечна младост и убавина. Сакајќи да ги 
вкуси сите плодови на животот, тој тајно 
им се препушта на ниските страсти, додека 
пред очите на високото општество останува 
џентлмен достоен за восхит. Само портретот 
ги носи трагите од неговите гревови.

„Сликата на Доријан Греј“ е еден од 
најсубверзивните романи на XIX век и еден од 
најактуелните во нарцистичкиот XXI век.  

250

300 
250

https://shop.kniga.mk/zapisi-od-podzem-eto.html
https://shop.kniga.mk/slikata-na-dori-an-gre.html


Френсис Скот Фицџералд
Големиот Гетсби

Класика без која не може да се замисли 
современата книжевност. Книга неопходна за 
човековото срце, без која не ќе може да се пробие 
низ струјата што непрекинато го враќа назад, во 
минатото. 
Светот е пред морален колапс. Животот 
тече во изобилство и разврат, со губење на 
основните морални вредности. Виден низ очите 
на нараторот, кој се запознава со духовно 
сиромашниот аристократски живот во кој најголем 
антагонист е самото време, и денес ја чувствуваме 
парадоксалната длабочина на таквото постоење.

Херман Хесе
Сидарта

Нобеловецот Хесе е синтеза на различни 
филозофии – источните религии, Јунговите 
архетипови, западниот индивидуализам и 
една неповторлива творечка мисла – сите 
обединети во единствена визија за животот 
изразена преку еден лик во потрага по 
вистината. Со оваа книга тој во наследство 
не ни остава само класика туку и непресушна 
мудрост за смислата на постоењето. Сидарта 
успева да се извлече од желбите и потрагата 
и достигнува духовно исполнување кое до 
ден-денес инспирира, воодушевува и влијае 
врз безброј генерации мислители, читатели, 
писатели и обични гости на овој свет.

Раскошниот критичар 
на високото општество

Нобеловецот во 
потрага по духовно 
исполнување

250

250

https://shop.kniga.mk/golemiot-getsbi.html
https://shop.kniga.mk/sidarta.html


Осаму Дазаи 
Сè помалку човек

Делумно автобиографска, оваа фасцинантна 
книга е последното завршено дело на Осаму 
Дазаи и постојано доживува различни реизданија 
и адаптации. 
Втора најпродавана книга во Јапонија на сите 
времиња, „Сè помалку човек“ е моќна студија 
и доказ за состојбата на индивидуалната 
отфрленост од општеството. Со нејзина помош 
можеш да ја пронајдеш суштината на животот и 
човекувањето.

Морис Леблан
Авантурите на Арсен Лупен, 
крадецот џентлмен

Арсен Лупен е самоуверен крадец, Шерлок 
Холмс во светот на криминалот. Авантурите 
на маестралниот крадец прераснуваат во 
сложени, детално разработени планови и 
претставуваат приказни што им претходат на 
кинематографските остварувања какво што е 
Единаесеттемина на Оушн, а се инспирација 
и за серијата Лупен продуцирана од 
Нетфликс.

Егзистенцијализмот 
сублимиран во една 
книга

Најдобриот авантурист 
на ХХ век

250

250 
199

https://shop.kniga.mk/visible-categories/tematski-izdanija/klasiki/avanturite-na-arsen-lupen-kradecot-entlmen.html
https://shop.kniga.mk/no-longer-human.html


Џорџ Орвел 

Колку и да ја одрекуваш 
вистината, таа 
постои. 

Орвеловите дела се  
маестрален портрет на 
стварноста. Му благодариме 
што со секој збор ни ги отвора 
очите за да можеме целосно  
да ја согледаме.

Џорџ Орвел имал храброст да застане очи во 
очи со општеството. Дури е застрашувачки 
колку визионерски ја напишал својата 
„1984“ или колку немилосрдно го осудил 
општеството во алегоријата „Животинска 

фарма“ и колку имал право со сето тоа. 
Класикот на критичката мисла отворено и без 
трошка патос секогаш ги изнесува вистините, 
дури и во својата автобиографија. Тој ни 
нуди живописен приказ на двата града со 
отрезнувачки вистини за ужасната стварност 
– ужасна затоа што е сосема реална. 
„Никој и ништо во Париз и Лондон“ е 
веродостоен сведок и значаен социјален 
документ за сиромаштијата што го угнетува 
народот. Но тој истовремено прераснува и 
во беспоштедна критика кон власта која не 
презема ништо за нејзино решавање.  

450 
350

199 
150

300 
250

https://shop.kniga.mk/niko-i-nishto-vo-pariz-i-london.html
https://shop.kniga.mk/zhivotinska-farma.html
https://shop.kniga.mk/1984.html


Марко Аурелиј 
Медитации

Напишана на старогрчки јазик, без никаква 
намера некогаш да биде објавена, „Медитации“ е 
извонредна книга философско-интроспективни 
записи за разбирањето на себеси, 
функционирањето на светот и универзумот. 

Со овие текстови, кои имаат цел да дадат 
лична утеха и да бидат охрабрување за водење 
едноставен живот проникнат со скромност, љубов 
кон луѓето и моралноста, Марко Аурелиј создава 
едно од најголемите философски дела на сите 
времиња. Книга на која ѝ се восхитуваат и од која 
се инспирираат државници, мислители и читатели 
низ целиот свет, ризница на мудрости во потрагата 
по смислата на животот.

Михаил Булгаков
Мајсторот и Маргарита

„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. Користејќи го хуморот како 
најсилно оружје против системите кои се 
обидуваат да нè задушат, Булгаков ја исмева 
таа нехумана лакрдија, по цена на својот 
живот, а во име на слободата и правото на 
избор на сопствената (уметничка) вистина. 

Не постои историја, туку само истории. 
Различни приказни, погледи на минатото 
и историјата, нивно калкулирање и 
искористување. Еве одлична можност да се 
погледнат нештата од поинаков агол.

Одбиван, премолчуван, 
забрануван и напаѓан. 

250

500 
380

https://shop.kniga.mk/ma-storot-i-margarita.html


790 
599

350 
270

280 
220

450 
350

350 
270

350 
280



Безвременски, прид. Незасегнати од
времето; книги кои секогаш одново 
се читаат; класици со причина – кои 
не се само патоказ во литературата, 
туку и во постоењето.

380 
290

150 
120

380 
290

199 
150

250 
199

200 
180



Книги за деца 

Верувај  
во фантазијата 
и засекогаш 
остани дете
Си биле некогаш некои читатели и засекогаш останале деца. Така и треба да 
биде. Зачувај го детето во себе. Негувај го со приказни и не заборавај дека 
светот виден со детски очи е многу пораскошен. Некој некогаш рекол дека во 
моментот кога човек ќе научи да чита, се учи како да биде слободен. Па ајде 
да бидеме дел од ослободувањето на нашите најмили. Да им овозможиме да 
летаат во имагинарниот свет во кој сè е возможно. Во сликовниците, во шумите со 
расцветани дрвја, во малите а толку големи срца. 



СО СТЕЛА 
И САНИ 
СЕКОЈ ДЕН Е 
ПРЕКРАСЕН!
Штом чукна часот и го навести декември, 
нашите пријателчиња се спуштија 
од облаците и веднаш ги подготвија 
новогодишните пакетчиња полни со 
подароци за тебе.

250

199

120

199

899



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“! 

250 
200

250 
200

250 
200

199

150

150

150

150

150

250 
200

250 
200

https://shop.kniga.mk/stela-sani-i-as.html
https://shop.kniga.mk/stela-sani-i-as.html
https://shop.kniga.mk/stela-sani-i-as.html
https://shop.kniga.mk/stela-sani-i-as.html
https://shop.kniga.mk/stela-sani-i-as.html
https://shop.kniga.mk/zapisi-od-podzem-eto.html
https://shop.kniga.mk/zapisi-od-podzem-eto.html
https://shop.kniga.mk/zapisi-od-podzem-eto.html
https://shop.kniga.mk/zapisi-od-podzem-eto.html
https://shop.kniga.mk/zapisi-od-podzem-eto.html
https://shop.kniga.mk/zapisi-od-podzem-eto.html


Заедно да бидеме деца – 
заедно да бидеме среќни!

150

200 
169

200 
169

200 
169

200 
169

300 
250
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Јагода Михајловска-Георгиева 
Ѕвездена џунгла 
 
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! 
 

Винка Саздова 
Ти носам пустински песок 
 
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... Ќе се смени ли нешто 
меѓу нив? 
 

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. Исти души, исти гајлиња. 

300 
220

300 
220

300 
220
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Александра Тодоровиќ
Љубов голема колку Скопје

„Љубов голема колку Скопје“ е втора книга 
за деца и млади од Александра Тодоровиќ. 
Таа го прифати предизвикот да влезе во 
временската капсула и оттаму да им купи 
билети на сите кои сакаат да бидат дел од 
едно неверојатно патување. А Скопје е љубов 
и во себе крие многу љубови. Скопје е љубов 
заради луѓето во него. И секогаш сè е заради 
љубовта. Таа врзува, ослободува и крева. 

Затоа Александра Тодоровиќ, која добро 
го познава Скопје напиша едукативна и 
интерактивна книга која ќе го разбуди 
љубопитството на децата, но и суптилно ќе им 
подметне не само знаење и интерес за она 
што било, туку и љубов која ќе ги научи како 
да се грижат за околината и за луѓето во неа. 
 
 

Една кутија закопана два 
метри под земја. Едно старо 
писмо, медалјон и клуч. 
Звучи интересно, зар не? 
Откријте ја мистеријата 
обвиткана околу 
најљубовната скопска 
приказна што некогаш сте 
ја прочитале.

340 
270
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190 
150

690 
450

280 
199

280 
199

900 
499

350 
250



ЧИТАЈ НА 
50 % ПОПУСТ

– УЖИВАЈ 
ПОВЕЌЕ



О Д Л И Ч Н И  Н А С Л О В И                    50 % ПОПУСТ

500 
250

450 
225

500 
250

450 
225

500 
250

600 
300

380 
190

400 
200

400 
200



О Д Л И Ч Н И  Н А С Л О В И                    50 % ПОПУСТ

500 
250

250 
125

199 
100

500 
250

500 
250

199 
100

500 
250

450 
225

199 
100



280 
140

380 
190

400 
200

400 
200

450 
225

250 
125

400 
200

400 
200

500 
250



280 
140

500 
250

380 
190

280 
140

500 
250

340 
170

400 
200

320 
160

450 
225



380 
190

340 
170

160 
80

250 
125

300 
150

340 
170

350 
175

400 
200



200 
99

300 
150

280 
140

400 
200

500 
250

300 
150

320 
160

500 
250

200 
100



Издавачки центар ТРИ
02 3245 622

tri@kniga.mk

Книжарници
knizarnica@kniga.com.mk

ГТЦ прв кат
02 3238 722

Дебар Маало
02 6142 989

ТЦ Зебра
072 917 017

Ист гејт
070 288 148


