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1. Јелен

Р
.
Ноови роман ауторке беестселера Рингишпил
Сввака пород
дица кријее своје тајне. Неке је,
ј међутим
м, боље оставити
о
заакопане.Ром
ман о тајнаама породи
ичне прошл
лости и суддбини женее која је
сввој живот жртвовала
ж
ззбог љубави.
„Не траажим опроштај, јер он
о за мене не постоји
и. Тражим помиловањ
п
ње за своју грешну
душу зббог оних који
к
ће имее породице Вајс прено
осити поко
олењима. И то је све чему се
напослеетку надам
м...“
Да ли ввреди жртвоовати љубаав за доброобит своје породице?
п
Артур Вајс, проф
фесор комп
паративне књижевности у Вирџинији, иззненада до
олази до
сазнањаа о тајнамаа породичн
не прошлоссти. Заинтр
ригиран необичним ооткрићем, одлучује
о
да се заапути у зем
мљу предак
ка, Србију, где упознааје рођаку Гизелу
Г
и дообија мисттериозна
писма ссвоје баке Вилме и Исака
И
Вајсаа, која му откривају
о
истину
и
о ннеобичној судбини
с
породи
ице Вајс. Изз лавиринта Вилминиих страсти и паланачк
ких интригаа, Артур до
олази до
одговорра на животтна питањаа која су гаа мучила го
одинама.
Јелена Б
Бачић Али
импић, ауто
орка бестсеелера Ринги
ишпил, у новом
н
ромаану Писмо госпође
Вилме пише о жеени која трп
пи и жртвуује се због љубави уд
дајом за чоовека кога не
н воли.
Овај ми
истериозни
и и сензуал
лни роман ооткрива сккривену исттину о једнној несваки
идашњој
војвођаанској грађанској пор
родици и ппатњама жеене која је жртвовалаа своју љуб
бав како
би другге сачувалаа од сиромаштва. Писсмо госпођђе Вилме јее дирљива прича о љубави
љ
и
пријатеељству, слооженом од
дносу оца и сина, оссвети и неузвраћенојј љубави, али пре
свега тррагична исп
повест о су
удбини једнне породиц
це.
„Уметн
ност има см
мисла само
о ако се деели са дру
угима – пор
рука је новвог романаа Јелене
Бачић А
Алимпић, а њен главн
ни јунак кооначно у сввојој напаћееној души нналази спо
окој, док
панонскки немир доноси
д
мир
рис Дунаваа који ће изз Новог Саада са собоом понети натраг
н
у
Америкку, склапајјући послеедње страннице ове необичне
н
породичнее саге. Упр
раво ту
почињее да се од
дмотава зам
мршено кллупко ромаана који спаја
с
вековве и у про
ошлости
проналаази наук заа будућностт.“ Миломиир Марић

2. Вања Балић: „С
Симеонов печат“

Срп
пски Да Ви
инчијев кодд. Ако ништа не тражи
иш, оно штто не тражи
иш наћи
ће тебе.
т
Ко је
ј и зашто запалио м
манастир Хи
иландар? У потрази зза одговоро
ом на то
питтање, Новаак и Вељкоо долазе на
н Свету Гору. Али ккада у масслињаку
изн
над манасти
ира нађу ообешеног лажног
л
мон
наха, догађђаји почињ
њу да се
нижу н
невероватн
ном брзино
ом. На мессту свакогг наредног злочина, проналазее отисак
печата Светог Симеона
С
који
к
је моонашко бр
ратство Хи
иландара ппоклонило
о краљу
Александру Обреновићу, а потом
п
му ссе изгубио траг у бурним догађаајима током
м Првог
светскоог рата...
У стваррању Светтске цркве и борби зза превласст постојећ
ћих религиија у њој, стварни
владари
и света куују плановее који ће изненадити човечансство. Новаак и Вељк
ко ће се
уплести
и у обрачун
н светских
х тајних слуужби, и у амбијенту
а
смиреног и Богу поссвећеног
животаа светогорсских монах
ха постаће таоци једн
не велике афере.
а
Скри
ривена у сеенци тог
обрачун
на, мешетааре милитантна крилаа Католичкке цркве и опскурна ттајна друш
штва која
прете дда угрозе хрришћанске реликвије....
Хиламддар је коллевка српск
ке духовноости,чувар хришћансске и нациионалне баштине.
Налази се на Свветој Гори а ту су ссе одувек водиле борбе за приимат на зн
начајној
среатеш
шкој тачки
и Медитераана.Око м анастира се
с плете прво
п
невиддљива,а заттим све
уочљиввија мрежаа завере.По
ожар није ббио случајан,монах се
с није убиио већ је убијен,
у
а
кључ ззагонетке је порука остављенаа у руци обешеног,
о
папирић сса отиском
м печата
Светог Симеона. Како откр
рити убицее? Како саазнати штаа је то штоо их интер
ресује у
манасти
иру? Међуу монасимаа увек имаа тајних агеената, прик
кривених ообавештајац
ца и сви
они слууже и Богу и полицији, раде двооструки по
осао. Коме су оданијии? Да ли ик
кад могу
престатти да раде за државу
у или за онне који су их послал
ли у манасстир?Ту среећемо и
уходе јјезуита,одн
носно прип
паднике каатоличке цркве.
ц
Њих
хов циљ јее да са Хи
иландара
узму рреликвију неопходну
у за пресуудан утицаај на даљи ток истторије. Јер
р, треба
формиррати нови светски поредак,
п
ноову светскку владу, нову
н
светсску цркву ... А за
постизаање таквихх циљева су
у неопходнне жртве,ж
животи људ
ди су ништтавни и врееде само
уколикоо доприноссе постизањ
њу зацртанних циљеваа... Новак и Вељко ћће се наћи у самом
средиш
шту догађањ
ња и поку
ушаће да ддају свој допринос
д
очувању
о
саамог манастира и
његови
их светиња.. .Занимљи
ив роман!

3. Жозе Сарамагоо: „Јеванђееље по Исуусу Христу
у“

Доб
битник Ноб
белове нагрраде.
Њеегово је тел
ло лежало, ннапето, чвр
рсто, укрућ
ћено, а надд њиме стајаше она,
Маарија Магдаалена, говоорећи, Опу
усти се, безз бриге, миируј, пусти да се ја
бри
инем о теби
и, и тада оосети да је један део његовог теела продро
о у њено
телло, како се око њега сстеже прсттен од ватр
ре, у налеттима, како му тело
тресе ддрхтавица, као риба која
к
се трзаа, бори се и бежи уз крик, али ннемогуће, рибе не
урличу, то је биоо његов кри
ик, док је Марија, сттењући, паала преко њ
њега желећ
ћи да са
његови
их усана попије крик, похлепним
м пољупцем
м којим је изазвала јоош један беескрајни
талас дррхтавице у Исусовом
м телу.
У овом
м јеванђељуу по Сарам
магу Спасиитељ носи ауру
а
човеч
чности далееко већу него што
тврди Библија. За једне, блиске рревносним
м хришћан
нима, ром
ман је боггохулно
антијевванђеље, заа друге им
мпресивна прича о љубави
љ
и људској ж
жртви, о двадесет
д
векова људских патњи
п
који су уследилли.
Роман који је својевремеено изазваао праву буру у португалск
п
ким и шп
панским
конзерввативним круговима,
к
што је доввело до цен
нзуре којом
м је писац спречен даа прими
Европску наград
ду за књи
ижевност, представљ
ља још јеедну потвврду Сараамаговог
импрессивног сти
ила и скло
оности да о људској судбини
и проговоори алегор
рично и
провокаативно, а истовремен
и
но на свимаа разумљивв начин.
„Роман
н који проссветљује сввојим неум
мољивим смислом
с
заа хумор, ннежном стр
рашћу и
поезијоом.“ Лос Ан
нгелес Тим
мес Боок Реевиеw
„Победда
човекка
над
легендоом,
Узвишеено!“ Фран
нсиско Миггел

умеетнички

беспрекоррно

уоб
бличена.

„Сарам
маго допуш
шта свом приповедачуу да излије сву жуч и горчинуу због зла,, беде и
патње који су у име шир
рења хриш
шћанства задесили
з
свет. Сарам
маго нас изазива,
и
изненађђује, задивљ
љује и шок
кира. Књигга која се нее сме пропу
устити.“ Бооб Корбет

4.

Жозее Сарамагоо: „Сва им
мена“

Главно место
о радње оввог кафкијјанског ром
мана је Цеентрални регистар
р
маттичне служ
жбе, са своојом строго
ом хијерар
рхијом и аррмијом беззимених
чин
новника ко
оји у лавирринту карто
отека, кад траже
т
некии документт, морају
да вуку за со
обом „Аријјаднин кон
нац“ како би
б успели да се вратте. Међу

њима се издваја само
с
„Госпо
один Жозее“, једини лик
л који им
ма име. Ни он ни другги људи
у роман
ну немају психолошк
ке карактерристике, нее знамо колико су сттари, не знамо чак
ни какко изгледајју. Кад нее обавља свој досад
дан писарски посаоо, Господин Жозе
упражњ
њава необичан хоби: крадом
к
од надређених
х узима из Регистра ф
фасцикле и из њих
вади иссечке из новина
н
о познатим
п
лличностимаа. Једном приликом
п
сслучајно ће
ћ узети
фасцикклу непознаате жене, чија
ч
ће судббина почетти да га опседа. Иакоо зна како може
м
да
је пронађе, он то не
н жели јер
р му веће ууживање пр
редставља трагање заа појединосстима из
њеног ж
живота, штто ће га одввести у мнооге, чак и опасне
о
аван
нтуре...
„Снажн
на параболла о апсурд
дности чов екових преегнућа.“ Ро
оберт Ирвиин, Тхе Нееw Yорк
Тимес
„Сва им
мена су јоош један Сарамагов
С
ккњижевни подвиг. Рааскошан сттил, густ текст
т
са
бројним
м метафоррама, уз особену
о
с интаксу и правописс – и у овом ром
ману су
препозн
натљиве од
длике порттугалског пписца, који нас увек изнова
и
прим
морава да трагамо
за објеектом у реченици испуњеној
и
ма, али уввек мелоди
ичној и
бројним дигресијам
ритмиччној, зачињ
њеној мудри
им и духоввитим Сараамаговим коментарим
к
ма који дел
лују као
изреке.“ Марија Жозе
Ж
Родри
игес де Олиивеира

5. Едвар
рд Радерфууд: „Њујор
рк – И том
м“

Њуујорк – најввећи светскки град и наајвећа светска прича.
Писац бестсел
лер романаа Лондон.
чу онако како то ниједдан други аутор
а
не
Едввард Радерфурд причча ову прич
би умео – од
д епске, моонументал
лне пустош
ши Новог ссвета до небодера
н
о интимниих поједино
ости из дав
вно забораввљених жи
ивота до
града ккоји никад не спава; од
оних кооји се данаас проживљ
љавају враатоломном брзином – један од највећих светских
с
писаца историјски
их романа блиставо
б
јее оживео чеетири века историје.
почиње у индијанско
и
м рибарскоом сеоцету
у, у време када
к
први ххоландски трговци
Роман п
покушаавају да осттваре својее снове у ттој величан
нственој ди
ивљини. Заа њима су следили
с
британсски досељееници и тр
рговци са ссвојим ари
истократски
им владамаа и непопу
уларним
порезим
ма који су довели до побуна, рат
ата и рађањ
ња америчкее нације. П
Па ипак, зем
мља која
се већ јједном цеп
пала цепа се поново,, овог путаа због ропства. Док се у земљи
и водио
крвави Грађански
и рат, град су
с потресалли смртоно
осни немир
ри.
„Радерф
фурд поред
д тога што
о чини слоожене исто
оријске доггађаје јасниим и заним
мљивим
испредаа и величан
нствену причу.“ Боокклист

„Историја никада раније није била овакко забавна за читање.. Радерфурд
рдова истрааживања
грађе ббила су исцрпна.
и
Ово
О
јесте историја, али дата у изврном
м приповеедачком
манируу.“ УСА Тодаy
„Радерф
фурдово раскошно
р
и свеобухвватно дело
о приказује Велику Јабуку од
д њених
почетакка у седамн
наестом век
ку до данаш
шњих данаа.“ Тхе Тим
мес
„Историјска фикц
ција у свом најбољем издању.“ Даилy
Д
Еxпр
рес

о“
6. Метин Ардити:: „Туркето

При
ича о нессвакидашњ
њем хероју
у, Тицијан
новом учеенику Туркету, и
његговој борби
и да у срцуу помири исслам, хриш
шћанство и јјудаизам.
Овоо је прича о Туркетуу – таленто
ованом умеетнику ком
ме се клањаала цела
Вен
неција.
У Луврру постоји портрет
п
по
од називом Човек са рукавицом
р
који се прриписује Ти
ицијану.
Пажљи
иви посматррач који сее приближии платну пр
риметиће да
д је у потппису слике слово Т
тамноси
иво, а осттатак имен
на, ициануус, сиво-пл
лав. Нераззрешено поорекло ове слике
инспиррисало је Метина
М
Ардитија да наапише овај роман.
Ели Соориано, син
н јеврејскогг трговца рробљем у Цариграду
Ц
и талентоввани цртач, одлази
у Венец
цију где ћее се прослаавити под именом Ту
уркето. Али
и његово сскривено јееврејско
пореклоо привући ће гнев Ин
нквизицијее и осуду на
н смрт. Од
д потпуногг заборава дело ће
му сачуувати учитеељ Тицијан
н потписавш
ши својим именом Ту
уркетову сллику.
Кроз доогађаје који
и су обележ
жили ренессансу Арди
ити нас са много
м
снагге и продух
ховљене
ерудици
ије уводи у вртлог уметнико вог животта у коме су се прееплели раззличити
идентиттети. Најттраженији сликар наалазио се у срцу ри
ивалства иззмеђу сликарских
удружеења и венеецијанских моћника. Као на сликарском платну,
п
поомоћу светтлости и
сенке и са многго детаља, пред нам
ма се разотткрива кон
нтрадикторран однос између
ликовне уметностти и власти
и, религије и порекла.
оји нас ув
води у сввет венеци
ијанског
„Туркетто је фасцинантан и прелеп роман ко
сликарсства XВИ века.“
в
Ла Прессе
П
„Задивљ
љујући рооман Метаана Ардиттија оживвљава шесснаестовекоовну Итал
лију са
изузетн
ним мајсторрством.“ Ле Парисиенн

7. Реџин
на О´Мелв
вини: „Књига о луди
илу и лековима“

„П
Предивно написан и ууистину неззабораван роман с мнноштвом детаља
д
о
схвватањима о људској пприроди и науци у шеснаестом
ш
м веку.“ Цл
левеланд
Плааин Деалер
р
Габ
бријела Мо
ондини прредставља праву ретк
кост у Веннецији XВ
ВИ века:
бри
иљантну младу
м
женуу која поседује моггућност, зннање и жељу
ж
да
постанее лекар. Прриступ том затвореноом свету ом
могућује јојј отац, и саам познати доктор.
У замену за подрршку она му
м помажее у истраж
живању за његово
њ
рем
мек-дело Књигу
К
о
болести
има и усаврршава свој дар лечећћи жене вољ
љне да се за
з лекове ообрате прип
падници
истог п
пола.
Када јоој отац нестане на путу Габбријелу, ли
ишену његгове подрш
шке, избаацују из
лекарскког цеха и забрањују
з
јој
ј да лечи људе, само
о зато што је жена.
Да би м
могла да наастави бављ
љење својиим животни
им позивом
м, Габријелла мора да пронађе
оца и вврати се саа њим у Венецију.
В
У
Уз помоћ двоје
д
верни
их слугу оона прати оскудне
траговее из очевихх загонетни
их писама ппреко целее Европе пи
итајући се да ли се њен
њ отац
нашао у раљама лудила или је на траагу неверо
оватног мед
дицинског открића. Пратећи
П
његов ттраг Габриј
ијела се суссреће са наајвећим медицинским
м умовима Европе у Падови,
П
Лајденуу и Единбуургу и прол
лази кроз чуудне и засттрашујуће градове
г
чакк до улица Марока
пуних миомирисн
них зачинаа. Са свакиим кораком њено по
ознавање ллекарства расте,
р
а
скривен
не истине о њеној пор
родици каоо и најдубљ
ље тајне њен
не душе иззлазе на вид
дело.
Прожетта медицин
нским знањ
њем и живоописним детаљима
д
ренесансног
р
г живота Књига
К
о
лудилу и лекови
има вас води
в
крозз запањују
ући период
д културнних превирања и
запрепаашћујућих открића у науци и ум
метности – омамљујућ
ћа и незабооравна књи
ига.
„Драгоц
цен роман. Изазован
н приказ рааних медиц
цинских сх
хватања и промишљања дат
кроз узбудљиву причу.“
п
Тхее Бостон Гллобе
С
погглавље јее нова
„Изванрредно! Свако
слагали
ице.“ Тхе Wасхингтон
W
н Индепенддент

авантура,
а

нови

деео

несвакидашње

8. Хавијјер Сијераа: „Изгубљ
љени анђеоо“

Сваа света преедања говооре о намаа и описују
у како смоо били осу
уђени да
живвимо на оввоме свету и испаштаамо кривиц
цу зато штоо смо се мешали с
људ
дима. Ми смо
с деца иззгнаника. Окужени.
О
Сами
С
сте уппрли прсто
ом у нас

као у уузрок ваши
их зала иак
ко смо ми ззаправо саамо подстак
кли развој ваших насследних
особина да бисм
мо их приб
ближили ннашима, и створили
и сте митоове попут оних о
Луцифееру, Тоту, Хермесу, Енкију илли Прометтеју да насс опишетее. С једне стране,
опчињеени сте тим
м бићима што
ш су донеела знање овоме светту,а с другее, страхујете да ће
пре
или
кассније
по
ожелети
да
некаако
наплате,изразеесвоје,накл
лоности.
Док радди на ресттаурацији Портика
П
Н
Небеског бл
лаженства у Сантијагго де Комп
постели,
Хулија Алварес добија
д
ужаасну вест: муж јој је отет у нек
ком планиинском прееделу на
северои
истоку Туррске. У нар
редних седаамдесет двва часа, Ху
улија ће и ппротив сво
оје воље
бити уввучена у ам
мбициозну
у трку за прреузимањее контроле над два дрревна камеена која,
како иззгледа, омоогућавају даа се ступи у везу с наатприродни
им бићима,, и стога су
у за њих
заинтерресовани многи,
м
од тајанствене
т
е источњач
чке секте до
д председдника Сјед
дињених
Државаа.
Хавијерр Сијера наас веома надахнуто
н
ббаца у светт у којем се
с историјаа, магија, прадавне
п
технолоогије и аввангардна наука удрружују у изузетно
и
узбудљивом
у
м и ориги
иналном
трилеруу, заснован
ном на чињ
њеницама. О
Овај роман
н превазилази границце свог књи
ижевног
жанра и уноси у њега многе новине, а читаоца подстиче
п
да
д се упустти у аванту
уру коју
неће забборавити.

9. Алексс капи: „Л
Леон и Луиз“

Алеекс Капи с чудесном лакоћом и великом унутрашњо
у
ом снагом прича о
љуб
бави у вееку ратоваа, о једно
ом пару који
к
се наа бајковитт начин
суп
протстављаа временуу, држи се своје љубави супротно
о свим
кон
нвенцијамаа и водии својевољ
љан, катк
кад нечуввено чудаан, али
исттовремено и скривен и општепо
ознат двосттруки живоот. Леон и Луиз су
неззабораван
пар
саврем
мене
немачке
књижеевности.
„У врем
ме када је упознао Луиз
Л
Жанвиије, мој деда је имао седамнаесст година. Радо га
замишљ
љам како као
к сасвим
м млад, у ппролеће 19
918. у Шербуру, на бицикл пр
ривезује
кофер од ојачаноог картонаа и заувекк напуштаа кућу сво
ога оца.“ Т
Тако Алек
кс Капи
започињ
ње љубавну причу, ко
оја се заврш
шава тек 16
6. априла 1986. годинне опелом за
з Леона
Ле Галла у Нотр Даму. Каао загонетнни сведок прошлостти, тога јуутра се по
ојављује
сићушн
на седокосаа дама, која се одлучнним корако
ом пробијаа поред члаанова поро
одице до
отворен
ног ковчегга. Двоје младих
м
заљ
љубили су се на атл
лантској оббали током
м Првог
светскоог рата, али
и их је разздвојио вазздушни нап
пад. Увереени да их јје смрт расставила,
свако ггради својуу судбину: Леон се ж
жени, а Луи
из, жустрогг темперам
мента и неу
утољиве
потребее за незави
исношћу. „Прича о јеедној љубаави која мо
ора да се иззбори са светском
историјјом... Изуззетно књиж
жевно делоо о чежњи
и за срећом
м, скромноости и спаасењу.“
Тагес-А
Анзеигер

10. Хјубеерт Шелби
и: „Последњ
ње скретањ
ње за брук
клин“

Овај класик послератне
п
е књижевно
ости упечаттљив је порртрет сиромашних,
обеесправљени
их, бескућнника и блу
удница писсан дивљом
м и застраш
шујућом
снаагом и сир
ровим, реаллистичним
м језиком правих
п
Брууклинаца. Мало
М
је
ром
мана који су побудиили толикко контроверзе коликко ово Сеелбијево
несспорно рем
мек-дело. Често опи
исивано каао пакленоо и опсцено, оно
при
иповеда о Њујорчани
Њ
има који су на сваком углу сусреетали само најгоре
људскее патње. Ип
пак, у тим напаћеним
м животим
ма има трен
нутака испууњених изу
узетном
нежнош
шћу. Џорџеета, трансвеестит који се заљубљ
љује у безоссећајну биттангу и Хар
ри, вођа
радничкког штрајкка који сво
оје најискрреније жељ
ље скрива иза просттачке мужеевности,
незаборравне су литерарне
л
креације,
к
а Последњее скретање за Брукллин роман који ни
данашњ
њим читаоц
цима не изггледа ништта мање си
иловит него
о када је пррви пут објјављен.
11. Џорџ Р. Р. Марттин: „Игра престолаа“

РО
ОМАН ДО
О САДА НЕВИÐЕ
ЕНЕ СНА
АГЕ МАШ
ШТЕ ИЗ ПЕРА
НА
АЈВЕЋЕГ МАЈСТОР
М
РА ЖАНРА
А!
У "ИГРИ
"
ПРЕСТОЛА" , Џорџ Р.Р
Р. Мартин је створиоо истинско
о ремекделло, објединивши све ооно најбољ
ље што жан
нр епске фаантастике може
м
да
пруужи. Магијја, сплеткее, романсее и пустол
ловине исппуњавају странице
првог ттома овог епског сери
ијала, који ћће засигурн
но одушеви
ити не самоо љубитељ
ље жанра.
Над зеемљом у коојој лета могу трајатии деценијама, а зиме поколењиима, надвил
ли су се
црни ооблаци. Леедени ветр
рови поновво дувају и у снежним беспуућима севеерно од
Зимовррела, мрачн
не и натпр
риродне с иле окупљ
љају се иза великог зида који
и штити
краљевство. У средишту
с
сукоба
с
нал
алази се породица
п
Старк
С
од Зимоврелаа, људи
непопустљивих и тврдих каао што је и земља којјом владају
у. Простиррући се од предела
оковани
их суровом
м хладноћо
ом до далееког летњегг краљевсттва обиља и раскоши
и, ово је
прича о витезоввима и даамама, војнницима и чаробњац
цима, плаћћеним уби
ицама и
копиладдима, људ
дима који живе у врремену зли
их предскаазања. Крооз многе завере
з
и
сплеткее, трагедије и издајсства, биткее и опсаде, решава се
с судбинаа породицее Старк,
њихови
их савезни
ика и неп
пријатеља, док сви они пок
кушавају дда победее у тој
најсмрттоноснијој од свих игара: игри ппрестола.

12. Федри
ико Моћа:: „Човек који
к
није ж
желео да во
оли“

Оп
пис:Танкрееди је муш
шкарац изз снова: поседује
п
осстрво на Фиџију,
прредивне виле по ццелом свеету, приваатне авионне и нео
одољиву
прривлачностт. Пре ил и касније,, све жен
не поклекнну пред његовим
њ
шармом. Али
и он не усппева да заборави љубавну рану ииз прошлости која
гаа је заувек променила
п
а и због које мрзи срећу. Он је ччовек који не
н жели
да воли
и. Све док у цркви нее сретне С
Софију, неккада светск
ку пијанисттичку наду
у, а сада
наставн
ницу која јее престала да свира ззбог завета љубави. Довољан
Д
је само један
н поглед
да Танккредија оч
чара та жеена. И да м
му постане опсесијаа. И Софијју је тај незнанац
н
узбудиоо, али она има своју љубав – А
Андреа, и та
т љубав је вечна... А
Али, може ли
л једна
жена даа се супроттстави страасти која нее познаје гр
ранице, осеећањима кооја изненад
да навру
у њен ж
живот и пољ
љуљају јој сва дотадаашња увереења? Танкр
реди мислии да можда постоји
начин дда је освооји и одлуч
чује да га у том наауму ништаа неће заууставити. Хоће
Х
ли
Танкредди успети да освоји Софију?
С
Хооће ли је ви
идети како
о поново сввира, само за њега.
У новоом романуу Федерикаа Моће уж
живаћемо у причи о узбудљиивом сусрету две
изгубљ
љене душе пуне
п
љубавви и страстти. Слојеви
ит и сложен
н роман кој
оји обележаава нову
етапу у писању ауутора чије књиге
к
читаају милиони
и младих људи
љ
широм
м света.

13. Алекссандар Гатталица: „В
Велики ратт“

ј епски велик, а саввремен ром
ман о најввећем историјском
Веелики рат је
прреокрету наа почетку ддвадесетог века. Није то само поортрет изваанредно
мн
ного људск
ких судбиина, већ убедљива слика
с
слом
ма велике наде у
срећну будућ
ћност човеечанства. Усред
У
тог потресног догађаја нижу
н
се
нееодољиве епизоде
е
о нечему што
ш
је и стварно и невероватно, и
љено и прооживљено,, тријумфуј
ују људска осећања и сенка поббеде оставвља свој
измишљ
траг. П
Пратећи суд
дбине прек
ко едамдесеет јунака, на
н свим зараћеним сттранама, Гаталица
Г
је обли
иковао поб
беднике и поражене, генерале и оперске певаче, воојнике и шпијуне,
ш
мале, обичне људе успевајућ
ћи да обухввати читаву
у епоху.
Има у овој књи
изи несвак
кидашње аамбиције, тужних и веселих ссудбина, примера
п
невиђен
ног, али и сасвим узаалудног херроизма. Веелики рат ниједног
н
трренутка не постаје
историјјска хроникка јер се од
д документта развија до неверов
ватних откррића градеећи јаку,
упечатљ
љиву причуу правог ро
омана и велликог уметтничког дел
ла.

14. Борисслав Пекић: „Вријем
ме чуда“

„К
Књига о чуд
дима нове еере...“ НИН
Н
Жи
ивимо у вреемену чудаа у коме су чуда окрен
нута противв човека.
„Од
д чуда се не
н захтева дда помажу већ да мењ
њају, а од оввих највећи
их не да
изоопачују сад
дашњост веећ да разграђујући је, граде будуућност.“ Борислав
Пекић
Оквир овог Пеки
ићевог маеестралног романа, састављеног из причча, јесу би
иблијски
и Исусовихх чуда у Јуд
деји. Са пооетичном дијалектико
д
ом она су иизокренутаа у своју
мотиви
супротн
ност са пун
но хумора али и дубооке емпати
ије за људсску патњу, љубав и судбину.
с
Лепрозна жена је исцељена али није пприхваћена више нигд
де, слепи ччовек прогл
леда али
види сввет и згађеен сам себ
би копа очии, мутавац
ц када прогговори о оономе што је увек
мислиоо бива разаапет на крсст. Сложеноо и слојеви
ито дело на сликовитт начин ук
казује на
искључчивост идееологија, догми и доктрина, где из највећег
н
ннаметнутогг добра
происти
ичу највећее невоље. На
Н магичанн начин увеедени смо у свет далееке прошло
ости где
идеолош
шка загриж
женост и нетрпељиво
н
ост било које
к
две су
упростављеене снаге показује
п
исте оссобине као и у било које доба љ
људске истторије. Идееолошка пполаризацијја зрачи
својом поруком свве до данаш
шњих данаа.

15. Борисслав Пекић: „Атлантида“

Изм
међу њега и света посстоји зид мрачне
м
тајнее...
Рад
дња се догаађа данас, аали будућн
ност је већ прошла!
п
„Јоош од прапостојања, јјош од зоре човечансства, води ссе на овој планети
најпресуднији
и и најкрввављији грађански раат који одд ових спо
оредних,
секундаарних, неважних, нико и не прримећује. То
Т је рат између
и
љууди и андроида. У
Атланттиди ћу еллиминисати
и све елеементе фаб
буле и бавити се иискључиво својим
схватањ
њем да јее ова наш
ша цивилиизација већ хиљадам
ма годинаа метафор
рично –
андроиддска.“ Бори
ислав Пеки
ић
После ввише од дввадесет год
дина поновво је пред читаоцимаа Пекићеваа књига којја је део
антропоолошке три
илогије Бесснило – Атллантида – 1999. Динаамична приича о борби
и између
роботскке и људскке цивилиззације које упоредо обитавају
о
на
н земљи, оовај роман
н је спој
негативвне утопије, класичн
ног епа и фантастич
чног трилера. „И такко већ улаазимо у
чаробнуу тајну. А тајне
т
се не исповедајуу.“

16. Борисслав Пекић: „Нови Јерусалим
Ј
м“

„И
Има људи чије
ч
траговве следимо као уметн
ничка дела … Има љу
уди чије
стоопе, у песку
у трајања уутиснуте, не
н воде истим смером
м у коме су
у водили
њиххови живо
оти… Има људи чији је живот траг вреелог железза у тле
ути
иснут… Им
ма људи ччији животт у мочвар
ри трајањаа личи на трагове
црввенокожацаа кад неће да буду уо
очени… Им
ма људи чиији је живо
от траг у
води... “ Бориславв Пекић
Нови Јеерусалим је
ј збирка прича
п
широоке времен
нске перспективе, алии и веома широке
перспекктиве каракктера; од људи
љ
који стварају сввет и нови садржај ддо оних који руше.
Карактеери у себи
и носе, као
о доминанттну особин
ну, печат и лик врем
мена, као судбину,
с
искушеење и траггику постојјања. Свакком јунаку Пекић је одредио ј едан од оссновних
елеменаата – металл, земљу, ваатру, ваздуух, воду …
У Новвом Јерусаалиму цела историјаа је у сттвари готск
ка хроникка, бескрајјни низ
тајнови
итих, траги
ички осенч
чених судббина. Преи
испитујући и креативвно надогр
рађујући
неке каарактеристи
ике управо
о тог и такоо одабрано
ог жанра Бо
орислав Пеекић испун
нио га је
смислом за који можемо
м
рећ
ћи да подјееднако при
ипада свим
ма нама, да је универззалан. А
тамо гдде се говорри о универ
рзалном, таамо говори
и истинска, највиша ууметност. Михајло
М
Пантићћ

17. Ирвин Јалом: „Крвник
„
љубави
љ
и осстале псих
хотерапијсске новелее“

Јед
дан од најп
признатијиих америчкких психијатара Ирвиин Јалом аутор
а
је
мн
ногих делаа из психхијатрије и популарне психоологије, а широј
читталачкој пу
ублици преедставио се пре неколико годинна романом
м Кад је
Ни
иче плакао у којем је направио изванредан
и
н спој фикцције, филоззофије и
кли
иничке пси
ихологије. Крвник љу
убави је зб
бирка психхијатријски
их прича
усреће са интроспект
и
тивним про
оцесима
писана на основуу његове праксе. Читталац се су
људи ккоји се осеећају пољу
уљано и неесигурно у сопствен
ном постојаању, и с великом
в
напетош
шћу прати
и психолош
шке процеесе и обртте у њихо
овим душаама, разотк
кривања
потиснуутих, тамн
них странаа њиховихх личности
и, или раззних страххова из мл
ладости,
опсесијја које полаако бледе уз
у вођство вврхунског психијатраа.
је у сиром
Ирвин Д. Јалом је
ј рођен 19
931. у Ваш
шингтону. Одрастрао
О
машном цр
рначком
предграађу. Читањ
ње и провођ
ђење времеена у библи
иотеци, бил
ло му је једдино задоввољство.
Сада је пензион
нисани про
офессор ппсихијатрије Стенфор
рд универрзитета. Аутор
А
је

бестселлера Кад је Ниче плак
као, Крвникк љубави, Лечење
Л
Шо
опенхауероом, Моммаа анд тхе
Меанин
нг оф тхе Лифе,
Л
Тхе Гифт
Г
Тхераапy и некол
лико класичних књигга из присихајтрије
укључуујући монум
ментално дело
д
Тхеоррy анд Прац
цтице оф Гроупс
Г
Псyц
yцхотхерапy
y која је
посталаа стандард у том пољу
у.

18. Ирвин Јалом: „Лечење
„
Шопенхауе
Ш
ером“

Леечење Шо
опенхауероом је ро
оманескна слика ггрупне терапије,
унуутрашњи поглед наа чланове групе и начин наа који их
х вешти
пси
ихоаналити
ичар води и охрабрујје да не паадну и не ппосустану. Постоје
деллови књигге који се читају као
о психотерапеутска вверзија Пл
латонове
Гозбе, у којјима динам
мичност омогућава
о
јунацима да откријју своје
шње гласоове који би
б им ин аче остали
и потпуно
о непознатти. Главни
и јунак,
унутраш
еминен
нтни психоотерапеут Џулијус Х
Херцфелд, коме је преостала
п
јјош једна година
животаа, недељним
м сеансамаа са пацијеннтима од своје
с
послеедње годинне прави по
оследњу
вољу и тестаментт. Суштинсску вредноост тих тер
рапија, па самим тим
м и читавее књиге,
предстаавља присууство Херц
цфелдовог пацијента из прошло
ости коме ттада није успео
у
да
помогн
не, Филипа Слејта, сам
мопризнатоог сексуалн
ног зависни
ика који је пронашао утеху и
терапијју за својуу зависностт у филозоофији Арту
ура Шопен
нхауера. Сллејт не проповеда
Шопенххауера, он га живи ил
ли барем ппокушава да то ради. Долазак
Д
наа терапију једне
ј
од
Слејтоввих ранији
их жртава,, доводи гга до одлу
уке да стаави на тесст своју животну
ж
филозофију. Кадаа се сви паацијенти сууоче са скр
ривеним деловима сввоје прошл
лости, и
доктор Џулијус, подстакнут
п
Филипом, такође дол
лази до суо
очења...

н: „Ноћи ја
асмина“
19. Џулијја Грегсон

Аутторка бестсселера Истточно од су
унца.
Год
дине 1942. рат разарра Европу, уништаваа животе и пустоши земље.
Мееђутим, нек
кима он донноси велике пустолов
вине.
Саб
ба, привлач
чна и одлуччна певачица из Велса, супротсттавља се по
ородици
да би оостварила сан
с и насту
упала пред савезнички
им војним јединицам
ма у Европи
и. Креће
на пут који ће јее довести до избледделог сјаја Каира, вр
релине боггатог Истан
нбула и
искварееног, опасн
ног света војника,
в
шппијуна и дввоструких агената. Н
Неки од њи
их траже
њен глаас, други љубав,
љ
а нек
ки тајне којје је би онаа могла да сазна...
с

Дом, пи
илот Краљевског ратног ваздуххопловства,, задобио је тешке оппекотине каад му је
спитфајјер оборен
н изнад Саафока. Јассно му је да ће једи
ино ако бууде и даљ
ље летео
савладаати демонее који га пр
рогоне. Слуучајни суср
рет са Сабо
ом пали исккру наде у његовој
души и
измученој савешћу.
с
Понекад
П
је изузетна храброст
х
и то што сее неко усуд
ди да се
заљуби
и.
„Џулијаа Грегсон сјајно опи
исује живооте богати
их, сиромаш
шних и раатника у Каиру
К
и
Александрији, с призорима
п
из Гизе и сса Босфораа усред хаоттичног Друугог светск
ког рата,
кад жен
не више ни
ису допушттале да ’мом
мци смишљ
љају сва пр
равила’.“ Кииркус Реви
иеwс
„Необи
ична љубаввна прича испричанна са богаатство појеединости. Уз бројне, добро
оцртанее ликове, жив
ж стил пи
исања и им
мпресивну причу, Греегсонова јоош једном доказује
д
да је и м
мајстор истторијске фи
икције.“ Риицхмонд Ти
имес-Диспатцх
„Узбудљив роман
н пун тајни и романсее... Историјски прециззна, прелеппо написана, сјајна
прича с незаб
боравним ликовима постављ
љеним у опасно, али узб
будљиво
Р
То
одаy
време.““ Романце Ревиеwс

20. Ханс Фалада: „Свако
„
уми
ире сам“

Изуузетан светтски успех романа Сввако умирее сам Хансаа Фаладе траје
т
већ
пун
них шездессет година . Заснован
но на истин
нитој приччи о брачно
ом пару
Кваангел, „мал
лим“ обичнним људим
ма који су пружили
п
оттпор нацисстичком
реж
жиму у Неемачкој, овво чувено ремек-дел
ло доживелло је тек недавно
н
свооје интеграл
лно, неценззурисано издање
и
у Неемачкој.
У описуу јединствеене панорааме берлинсског животта у време нациста Фаалада нас упознаје
у
са невеероватном сагом
с
радн
ничког параа који одлу
учује да се одупре реежиму кадаа им син
јединац
ц гине на фронту.
ф
Нао
оружани саамо болом, сами проттив огромнне моћи Рај
ајха, они
покрећуу једноставвну, тајну кампању
к
зббог које им
м је ускоро разјарени Г
Гестапо за петама,
а свет п
пут престраашених сусседа и циниичних поткказивача сп
преман је даа их ода.
О њихоовој судби
ини Фаладаа је сазнаоо из једног гестапов
вског досијјеа, и за мање
м
од
четири недеље нааписао ову приповестт откривши
и нам дели
ић стварноссти који наам може
помоћи
и да другач
чије сагледаамо историију и схваттимо да теш
шки тренуцци у човеку
у буде и
најгорее и најбољее.
Више оод узбудљи
ивог трилеера, више оод дирљиве љубавне приче, виише и од вр
рхунске
књижеввности – овво је дубок
ка потреснаа прича о двоје
д
људи
и који су сее побунили
и против
неправдде и борилли једно за друго. „Н
Најбоља књ
њига икада написана о Немцимаа који су
се супрротставили нацизму.“ Примо Левви

21. Сесил
лија Ахерн
н: „Да само
о можеш дда ме волиш“

Штта ако ти је љубав преед носом, а ти само нее можеш даа је видиш??
Неж
жна и чаробна
ч
пприча
нессвакидашњој љубави.

о породици, пријатељ
љству

и сасвим

Зарробљена у клаустроф
фобичном градићу у Ирској, Елизабет Иган је
свима п
позната каоо озбиљна млада женна која се никад не смеје
с
шалаама нити сее радује
једносттавним живвотним ужи
ицима. Онаа се стара о Луку, син
ну њене мллађе сестрее Сирше
и презаатрпана је обавезама
о
на
н послу.
Сиршин
но неодговворно пон
нашање стаално сапли
иће Елизаб
бетину и Л
Лукову теежњу за
мирним
м животом. Обоје су уморни одд сталних трзавица и заиста бии им пријал
ло мало
чаролијје у животуу.
А ондаа долази Ајван.
А
Он је непосреедан, неспутан и увек у потраази за аваантуром.
Елизабеет није моггла ни замислити да ће јој Ајваан преокреенути цео ж
живот. Ипаак, чини
јој се даа је он суви
ише добар да би био сстваран. Хо
оће ли јој срце
с
поновоо бити слом
мљено?
„Очараавајуће и пууно изненађ
ђења.“ Yоуу
„Преди
ивна, оптим
мистична и сентименнтална при
ича која леечи сломљеено срце надом
н
и
разиграаношћу.“ Публисхерс
П
с Wееклy

22. Ана М
Марија Шууа: „Терет
т искушењ
ња“

Најјконтроверзније
књи
ижевнице.

деело

најп
признатије

савремеене

аргентинске

Маарина се оссећала крајњ
ње полетно
о, као што јој се деш
шавало увек
к кад би
зап
почињала дијету,
д
кадд би проб
бала нов лек или уупознавалаа новог
стрручњака за слабљење.
У часуу кад ступа у центар
р за мршаављење „В
Вретено“ Марина
М
имаа нешто више
в
од
четрдессет годинаа и тежи преко
п
девеедесет кило
ограма. Ум
морна од неуспелих дијета,
уплашеена сопствееном немоћ
ћи да се ообузда, ипаак верује да ће успети
ти да стекн
не витко
тело о ккојем маштта од девојјачких данаа. Пацијентти приступ
пају „Вретеену“ по соп
пственој
вољи и за огромнее паре, али су обавезнни да платее још много
о више ако одлуче да оду пре
но штто заврше третман. Под упрравом Пр
рофесора, прилично садистич
чке али

харизмаатске личн
ности, мето
оди слабљ
љења су крајње свиреепи: нискоокалоричнее дијете,
гладоваање и брутталан план
н физичкиих вежби. Група
Г
чувара се стаара да се правила
испуњаавају, док се пацијен
нти довијајју како да избегну толики
т
приитисак. Далеко од
мужа и деце, Маррина се лом
ми између ж
жеље да ослаби и жуд
дње за дотаадашњим животом.
ж
Појава Алекса, дебелог
д
и заводљиво
з
г донжуан
на, додаје неочекиванни елемент њеној
необичн
ној пустоловини.
Да ли јее модерно друштво сввет у којем
м је савршеен физички изглед, у ннедостатку
у других
утопијаа, постао највиши
н
идеал? Шта ссе догађа са
с људима који су прриморани да
д живе
заједноо у изолован
ној средини
и?
„Писан
н богатим јеезиком без еуфемизам
ма, понекад
д сиров и увек
у
заводљ
љив роман.“ Марта
Ортиз, Ла Цапитаал
„Бавећи
и се пом
мало бизар
рном идејјом да јее мршавост одраз аристокраатије и
институуцијама кооје промоввишу такаав идеал, Шуа
Ш
нам поклања ззабаван и оштар,
духовитт а опет врло промиш
шљен романн.“ Патриси
ио Ленард, Радар.

23. Адигаа Аравинд
д: „Бели ти
игар“

ину.
Буукерова нагграда за 20008-му годи
Баалрам Халваи је "Беели Тигар"" најпаметтнији дечакк у селу. Његова
поородица је исувише ссиромашнаа да би мо
огла да га школује, па
п је он
прриморан даа ради у чајјџиници где уситњаваа угаљ и бррише столове.
Али једдног дана Балраму
Б
се срећа осм ехне - богаат човек га унајмљујее као свог возача
в
и
одводи са собом у Њу Делхи
и.
з Балрамаа. Док воззи свог по
ослодавца по трговаачким и
Град јее право отткровење за
пословн
ним компллексима вел
ликог градаа, он постајје свестан неизмерног
н
г богатстваа које га
окружуује и мнош
штва прили
ика које сее указују, све време знајући дда он никаада неће
крочити
и у тај светт.
Док туж
жно размиш
шља о својој ситуациј
ији, Балрам закључује да постојии само једаан начин
да уђе у гламурозни свет новве Индије - мора да убије свог господара.
"Бели Тигар" наам предсттавља сир ову Инди
ију, лишен
ну романти
тичних представа.
љив и шоккантан; од села у доолини Гангга испуњених очајем
м и скоро сасвим
Узбудљ
лишени
их реда и закона, до
д Бангалоора на "ди
ивљем југу
у" који се узаврело развија
привлаччећи светсске компан
није. Писаан као исп
повест уби
ице, романн "Бели Ти
игар" је
узбудљ
љив како збоог тематик
ке, тако и зббог приповведача, аморалног, цинничног анттихероја
који одбија да се покаје,
п
али
и за ког наввијате и који вам се ип
пак увлачи под кожу.

