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лују као 
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у раљама 
траг Габриј
у и Единбу
миомирисн
не истине о

та медицин
и лекови

ашћујућих 

цен роман
будљиву п

редно! С
ице.“ Тхе W

јер Сијера

 

 

Сва
жив
људ

вини: „Књ

Предивно н
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живању за њ
љне да се з

ишену њег
о зато што

им позивом
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Окужени. С

роман с мн
шеснаестом 

кост у Вен
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ожелети

Портика Н
асну вест: 
редних седа
у трку за пр
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слика слом
потресног 
стварно и

и сенка поб
раћеним ст
певаче, во

веселих с
ниједног тр
ватних откр
ла.  

стрво на 
не и нео
ну пред њ
из прошло
човек који н
тичку наду
само један
ју је тај н
Али, може л
оја изненад
и да можда 
уставити. Х
вира, само 
ивом суср
оји обележа
м света. 

већем исто
ортрет изва
ма велике 
догађаја н
и неверов
беде остав
транама, Г
ојнике и ш

судбина, п
ренутка не
рића граде

Фиџију, 
одољиву 
његовим 
сти која 
не жели 
у, а сада 
н поглед 
незнанац 
ли једна 
да навру 
постоји 
Хоће ли 
за њега. 
ету две 
ава нову 

ријском 
анредно 
наде у 
нижу се 
атно, и 
вља свој 
Гаталица 
шпијуне, 

примера 
постаје 

ећи јаку, 



14. Борис

Пекић 

Оквир 
мотиви
супротн
Лепроз
види св
мислио
искључ
происти
идеолош
исте ос
својом 

 

15. Борис

секунда
Атлант
схватањ
андроид

После в
антропо
роботск
негатив
чаробну

слав Пеки

 

 

 „К

Жи

„Од
изо

овог Пеки
и Исусових
ност са пун
на жена је 
вет и згађе
о бива раза
чивост иде
ичу највеће
шка загриж
собине као 
поруком св

слав Пеки
 

 

Изм

Рад

„Јо
нај

арних, нев
тиди ћу ел
њем да је
дска.“ Бори

више од дв
олошке три
ке и људск
вне утопиј
у тајну. А т

ћ: „Вријем

Књига о чуд

ивимо у вре

д чуда се н
опачују сад

ићевог мае
х чуда у Јуд
но хумора 
исцељена 
ен сам себ
апет на крс
еологија, 
е невоље. Н
женост и н
и у било 
ве до данаш

ћ: „Атлан

међу њега и

дња се дога

ош од прап
пресуднији
ажних, ни
лиминисати
е ова наш
ислав Пеки

вадесет год
илогије Бес
ке цивилиз
е, класичн
тајне се не 

ме чуда“ 

дима нове е

емену чуда

не захтева д
дашњост ве

естралног
деји. Са по
али и дубо
али није п

би копа очи
ст. Сложено
догми и
На магичан
нетрпељиво
које доба љ
шњих дана

тида“ 

и света пос

ађа данас, а

остојања, ј
и и најкрв
ко и не пр
и све еле
ша цивили
ић 

дина понов
снило – Атл
зације које
ног епа и
исповедају

ере...“ НИН

а у коме су

да помажу
ећ да разгр

романа, с
оетичном д
оке емпати
прихваћена
и, мутавац
о и слојеви
доктрина, 
н начин уве
ост било к
људске ист
а. 

стоји зид м

али будућн

још од зор
вављији гр
римећује. Т
ементе фаб
изација ве

во је пред
лантида – 
упоредо о
фантастич
у.“ 

Н 

чуда окрен

већ да мењ
ађујући је,

астављено
дијалектико
ије за људс
више нигд

ц када прог
ито дело н
где из н

едени смо
које две су
торије. Иде

мрачне тајне

ност је већ п

е човечанс
ађански ра
То је рат и
буле и ба
ћ хиљадам

читаоцима
1999. Дина
обитавају н
чног триле

нута против

њају, а од ов
 граде буду

г из прич
ом она су и
ску патњу, 
де, слепи ч
говори о о
а сликовит
највећег н
у свет дале
упроставље
еолошка п

е... 

прошла! 

ства, води с
ат који од
између љу
вити се и
ма година

а Пекићева 
амична при
на земљи, о
ра. „И так

в човека. 

вих највећи
ућност.“ Б

ча, јесу би
изокренута
љубав и с

човек прогл
ономе што 
т начин ук
наметнутог
еке прошло
ене снаге п
поларизациј

се на овој 
д ових спо
уди и андр
искључиво 
а метафор

а књига кој
ича о борби
овај роман
ко већ ула

их не да 
орислав 

иблијски 
а у своју 
судбину. 
леда али 
је увек 

казује на 
г добра 
ости где 
показује 
ја зрачи 

планети 
оредних, 
оида. У 
својим 

рично – 

ја је део 
и између 
н је спој 
азимо у 



16. Борис

води... “

Нови Је
перспек
Каракте
искуше
елемена

У Нов
тајнови
неке ка
смисло
тамо гд
Пантић

 

17. Ирви

 

писана 
људи к
напетош
потисну
опсесиј

Ирвин 
предгра
Сада ј

слав Пеки
 

 

 „И
сто
њих
ути
црв

“  Борислав

ерусалим ј
ктиве карак
ери у себи
ење и траг
ата – метал

вом Јеруса
итих, траги
арактеристи
м за који м
де се говор
ћ 

н Јалом: „

 

Јед
мн
чит
Ни
кли

на основу
који се осе
шћу прати
утих, тамн
ја које пола

Д. Јалом ј
ађу. Читањ
е пензион

ћ: „Нови Ј

Има људи ч
опе, у песку
хови живо
иснут… Им
венокожаца
в Пекић 

је збирка п
ктера; од љ
и носе, као
гику постој
л, земљу, ва

алиму цел
ички осенч
ике управо
можемо рећ
ри о универ

„Крвник љ

дан од најп
ногих дела
талачкој пу
иче плакао 
иничке пси
у његове п
ећају пољу
и психолош
них страна
ако бледе у

је рођен 19
ње и провођ
нисани про

Јерусалим

чије трагов
у трајања у
оти… Има
ма људи ч
а кад неће

прича широ
људи који
о доминант
јања. Свак
атру, вазду

а историја
чених судб
о тог и тако
ћи да подје
рзалном, та

љубави и ос

признатији
а из псих
ублици пре
у којем је
ихологије. 
раксе. Чит
уљано и не
шке проце
а њихових
уз вођство в

931. у Ваш
ђење време
офессор п

м“ 

ве следимо
утиснуте, н
људи чиј

чији живот
да буду уо

оке времен
стварају св
тну особин
ком јунаку
ух, воду … 

а је у ст
бина. Преи
о одабрано
еднако при
амо говори

стале псих

их америчк
хијатрије
едставио с
направио и
Крвник љу
талац се су
есигурно у
есе и обрт
х личности
врхунског

шингтону. О
ена у библи
психијатриј

 као уметн
не воде ист
и је живо
т у мочвар
очени… Им

нске персп
вет и нови
ну, печат и
Пекић је

 

твари готск
испитујући
ог жанра Бо
ипада свим
и истинска,

хотерапијс

ких психиј
и попула
е пре неко
изванредан
убави је зб
усреће са и
у сопствен
те у њихо
и, или раз
психијатра

Одрастрао
иотеци, бил
е Стенфор

ничка дела
им смером
т траг вре
ри трајања
ма људи чи

ективе, али
садржај д

и лик врем
одредио ј

ка хроник
и креатив
орислав Пе
ма нама, да 

 највиша у

ске новеле

атара Ирви
рне психо
лико годин
н спој фикц
бирка псих
интроспект
ном постоја
овим душа
зних страх
а. 

је у сиром
ло му је јед
рд универ

… Има љу
м у коме су
елог желез
а личи на 
ији је живо

и и веома 
до оних кој
мена, као с
едан од ос

ка, бескрај
вно надогр
екић испун
је универз
уметност. М

е“ 

ин Јалом а
ологије, а
на романом
ције, филоз
хијатријски
тивним про
ању, и с в
ама, разотк
хова из мл

машном цр
дино задов
рзитета. А

уди чије 
у водили 
за у тле 
трагове 

от траг у 

широке 
и руше. 
судбину, 
сновних 

јни низ 
рађујући 
нио га је 
залан. А 
Михајло 

аутор је 
а широј 
м Кад је 
зофије и 
их прича 
оцесима 
великом 
кривања 
ладости, 

рначком 
вољство. 
Аутор је 



бестсел
Меанин
укључу
постала

 

18. Ирви
 

унутраш
еминен
живота
вољу и
предста
помогн
терапиј
Шопенх
Слејтов
филозо
доктор 

 

19. Џулиј

 

да би о
на пут 
искваре
њен гла

лера Кад је 
нг оф тхе Л
ујући монум
а стандард 

н Јалом: „

 

Ле
уну
пси
дел
Го

шње гласо
нтни психо
а, недељним
и тестамент
авља прису
не, Филипа 
ју за своју
хауера, он 
вих ранији
фију. Када
Џулијус, п

ја Грегсон

 

Аут

Год
Ме

Саб
остварила с
који ће је
еног, опасн
ас, други љ

Ниче плак
Лифе, Тхе Г
ментално д
у том пољу

„Лечење Ш

ечење Шо
утрашњи 
ихоаналити
лови књиг
збе, у кој
ове који б
отерапеут 
м сеансама
т. Суштинс
уство Херц
Слејта, сам

у зависност
га живи ил
их жртава,
а се сви па
подстакнут 

н: „Ноћи ја

торка бестс

дине 1942.
еђутим, нек

ба, привлач
сан и насту
е довести 
ног света в
љубав, а нек

као, Крвник
Гифт Тхера
дело Тхеор
у. 

Шопенхауе

опенхауеро
поглед на
ичар води
ге који се
јима динам
би им ин
Џулијус Х
а са пацијен
ску вредно
цфелдовог
мопризнато
т у филозо
ли барем п
, доводи г
ацијенти су
Филипом,

асмина“ 

селера Ист

 рат разар
кима он дон

чна и одлуч
упала пред
до изблед
војника, шп
ки тајне кој

к љубави, Л
апy и некол
рy анд Прац

ером“ 

ом је ро
а чланове
и охрабруј
читају као
мичност о
аче остали
Херцфелд, 
нтима од с
ост тих тер
пацијента
ог сексуалн
офији Арту
покушава д
га до одлу
уоче са скр
 такође дол

точно од су

ра Европу,
носи велик

чна певачи
савезнички
делог сјаја
пијуна и дв
је је би она

Лечење Шо
лико класи
цтице оф Г

оманескна
групе и

је да не па
о психотер
омогућава
и потпуно
коме је п
своје после
рапија, па
из прошло
ног зависни
ура Шопен
а то ради. Д
уке да ста
ривеним д
лази до суо

унца. 

 уништава
е пустолов

ца из Велс
им војним
Каира, вр
воструких
а могла да с

опенхауеро
чних књиг
Гроупс Псyц

слика г
начин на

адну и не п
апеутска в
јунацима 
о непознат
преостала ј
едње годин
самим тим
ости коме т
ика који је 
нхауера. Сл
Долазак на
ави на тес
еловима св
очења... 

а животе и
вине. 

а, супротст
јединицам
релине бог
агената. Н
сазна... 

ом, Момма
га из приси
yцхотхерапy

групне т
а који их
посустану. 
верзија Пл
да откриј
ти. Главни
још једна 
не прави по
м и читаве
тада није у
пронашао 
лејт не пр
а терапију ј
ст своју ж
воје прошл

и пустоши

тавља се по
ма у Европи
гатог Истан
Неки од њи

а анд тхе 
хајтрије 
y која је 

ерапије, 
х вешти 
Постоје 
латонове 
ју своје 
и јунак, 
година 

оследњу 
е књиге, 
успео да 
утеху и 
оповеда 
једне од 
животну 
лости, и 

 земље. 

ородици 
и. Креће 
нбула и 
их траже 



Дом, пи
спитфај
савлада
души и
заљуби

„Џулија
Алекса
кад жен

„Необи
оцртане
да је и м

„Узбуд
прича 
време.“

 

20. Ханс 

У опису
са неве
јединац
покрећу
а свет п

О њихо
четири 
помоћи
најгоре

Више о
књижев
неправд
се супр

илот Краљ
јер оборен
ати демоне
измученој с
и. 

а Грегсон 
ндрији, с п
не више ни

ична љубав
е ликове, ж
мајстор ист

љив роман
с незаб

“ Романце Р

Фалада: „

 

 

Изу
пун
Ква
реж
сво

у јединстве
ероватном с
ц гине на ф
у једностав
пут престра

овој судби
недеље на

и да другач
е и најбоље

од узбудљи
вности – ов
де и борил
ротставили 

евског рат
н изнад Са
е који га пр
савешћу. П

сјајно опи
призорима 
ису допушт

вна прича 
жив стил пи
торијске фи

н пун тајни
боравним 
Ревиеwс То

„Свако уми

узетан свет
них шездес
ангел, „мал
жиму у Не
оје интеграл

ене панора
сагом радн
фронту. Нао
вну, тајну к
ашених сус

ини Фалада
аписао ову 
чије сагледа
е. 

ивог триле
во је дубок
ли једно за 
нацизму.“ 

ног ваздух
афока. Јас
рогоне. Слу
Понекад је

исује живо
из Гизе и с
тале да ’мом

испричан
исања и им
икције.“ Ри

и романсе
ликовима
одаy 

ире сам“ 

тски успех
сет година
лим“ обичн
емачкој, ов
лно, неценз

аме берлинс
ничког пара
оружани са
кампању зб
седа и цини

а је сазнао
приповест
амо истори

ера, више о
ка потресна
друго.  „Н
Примо Лев

хопловства,
сно му је
учајни суср
изузетна х

оте богати
са Босфора
мци смишљ

на са бога
мпресивну
ицхмонд Ти

е... Историј
 постављ

романа Св
. Заснован
ним људим
во чувено
зурисано и

ског живот
а који одлу
амо болом
бог које им
ичних потк

о из једно
т откривши
ију и схват

од дирљив
а прича о д
Најбоља књ
ви 

, задобио ј
да ће једи
рет са Сабо
храброст и

их, сиромаш
а усред хаот
љају сва пр

атство поје
причу, Гре
имес-Дисп

ски прециз
љеним у

вако умире
но на истин
ма који су п
ремек-дел

издање у Не

та у време 
учује да се
, сами прот
м је ускоро
казивача сп

г гестапов
и нам дели
тимо да теш

е љубавне
двоје људи
њига икада

е тешке оп
ино ако бу
ом пали иск
то што се

шних и ра
тичног Дру
равила’.“ Ки

единости. 
егсонова јо
атцх 

зна, прелеп
опасно, 

е сам Ханса
нитој прич
пружили от
ло доживел
емачкој.  

нациста Фа
одупре ре
тив огромн
разјарени Г
преман је да

вског досиј
ић стварнос
шки тренуц

приче, ви
и који су се
написана о

пекотине ка
уде и даљ
кру наде у 
е неко усуд

атника у К
угог светск
иркус Реви

Уз бројне
ош једном д

по написан
али узб

а Фаладе т
чи о брачно
тпор нацис
ло је тек н

алада нас у
ежиму када
не моћи Рај
Гестапо за 
а их ода.  

јеа, и за м
сти који на
ци у човеку

ише и од вр
е побунили
о Немцима

ад му је 
ље летео 
његовој 
ди да се 

Каиру и 
ког рата, 
иеwс 

, добро 
доказује 

а, сјајна 
будљиво 

траје већ 
ом пару 
стичком 
недавно 

упознаје 
а им син 
ајха, они 
петама, 

мање од 
ам може 
у буде и 

рхунске 
и против 
а који су 



21. Сесил

свима п
једност
и преза

Сиршин
мирним
чаролиј

А онда
Елизабе
јој се да

„Очара

„Преди
разигра

 

22. Ана М

 

У часу
четрдес
уплаше
тело о к
вољи и 
но шт

лија Ахерн

 

 

Шт

Неж
нес

Зар
позната као
тавним жив
атрпана је о

но неодгов
м животом
је у животу

а долази А
ет није мог
а је он суви

авајуће и пу

ивна, оптим
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